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Б і о л о г і я  т а  ф а р м а ц і я

Сьогодні розвиваються нові підходи до фітотерапії, 
що обумовлено експериментальними дослідженнями 
чинників, які викликають захворювання (порушення 
імунітету, запалення і тощо), більш глибоким розумін-
ням процесів виникнення захворювань і розробкою 
сучасних технологій в їх лікуванні [4]�� Розвиток су-
часних аналітичних технологій дає можливість отри-
мання даних про хімічні компоненти фітопрепаратів, 
що є основою розуміння механізмів їх дії на клітинно-
му рівні [4]��

Зараз в Україні відведена велика роль реаліза-
ції стратегії лікарського забезпечення населення за 
рахунок впровадження імпортозамінних рослинних 
препаратів�� Доцільність створення препаратів рослин-
ного походження обгрунтована результатами фізико-
хімічних, спектральних і фармакологічних досліджень 
ефірних олій, фітокумаринів, флавоноїдів тощо, які 
містяться в лікарських рослинах�� Відзначається, що 
найбільший інтерес викликають препарати, що мають 
адаптогенні, тонізуючі, антидепресивні, анксиолітич-
ні, імуномодулюючі, гепатопротекторні, протизапаль-
ні та антиоксидантні властивості, а також препарати, 
які підвищують стійкість організму до дії патогенних 
факторів [5]��

Слід зазначити, що, незважаючи на технологічні 
досягнення і зусилля, докладені в галузі створення но-
вих речовин, число нових ліків з рослинної сировини, 
які досягли ринку, залишається невеликим [6]��

Увагу привертає аніс звичайний (Pimpinélla 
anísum L.). Відомо, що він широко застосовується в 
народній медицині та гомеопатії, бо в своєму складі 
має величезну кількість БАР�� Проаналізувавши дані 
літературних джерел [7-12], хімічний склад анісу зви-
чайного можна класифікувати таким чином: ефірна 
олія – трансанетол, терпеноїди (ліналоол, терпинен-
4-ол, α-терпинеол, п-анизальдегид) [13], фітоестроген 
– анетол, кумарин – умбеліпренін, полісахариди��

Доведено, що всі ці речовини, незалежно один від 
одного, виявляють антиоксидантну [7, 14], протизапаль-
ну [12], ранозагоювальну [12], протимікробну [7, 15-19], 
фунгіцидну [20], антипроліферативну активність [7], ви-
являють меліоративну [21], антидепресивну [22], гепа-
топротекторну дію [23], а також мають здатність знижу-
вати пікову концентрацію ацетамінофену і кофеїну [8] та 
послаблювати ефекти морфіну за рахунок ГАМК-ергічних 
механізмів [24]�� Біологічно активні речовини Pimpinella 
anisum L�� позитивно впливають на жіноче здоров´я: ефір-
на олія плодів ефективна при мігрені [25, 26], а фітоестро-
генанетол сприяє полегшенню приливів у жінок [9, 27]�� 
Комплекс БАР анісу звичайного покращує якість життя 
пацієнтів з функціональною диспепсією, про що свідчить 
подвійне сліпе рандомізоване клінічне дослідження [28]��

В екстрактах анісу звичайного БАР потенціюють 
дію один одного та комплексно діють на відновлення 
функцій організму в цілому з мінімальними побічними 
ефектами [29-38]��

Водні та етанольні екстракти плодів Pimpinella 
anisum L�� виявляють антидепресантну активність, 
підтверджену тестами на примусове плавання та віс 
на хвості мишей [30], а також проявляють галакто-
гонну дію – водний і етанольний екстракти значно 
збільшують вироблення молока на 68,1% і 81,0%, від-
повідно [31, 32]�� Окрім того, вони здатні послаблюва-
ти скорочення матки у вагітних шляхом блокування 
входу Ca2+ через кальцієві канали L-типу і пригні-
чення вивільнення Ca2+ з внутрішнього сховища [33]�� 
Результати токсикологічних досліджень показали, що 
значення LD50 для водного і етанольного екстрактів 
при внутрішньоочеревинному введені становить 4,93 
і 3,77 г/кг, відповідно [31]�� Вищеперелічені фарма-
кологічні ефекти екстрактів Pimpinella anisum L�� та 
цільові показники LD50 для них актуалізують перс-
пективу розробки нових безпечних рослинних ЛП, 
які можуть бути використані в акушерсько-гінеколо-
гічній практиці��

Водний екстракт насіння Pimpinella anisum L�� вияв-
ляє гіпотензивний ефект, пов’язаний з блокадою каль-
цієвих каналів [34], що дає змогу розглядати його в 
якості перспективного об´єкту у кардіології для окре-
мого контингенту хворих, оскільки при тривалому ви-
користанні можливе звикання та зниженя когнітивних 
процесів за рахунок його центральної дії [35]��

Етаноловий екстракт Pimpinella anisum L�� у дозі 
300 мг/кг проявляє нефропротекторну дію на моделі 
гентаміцин-індукованого ураження нирок щурів [36], 
що робить його перспективним об´єктом для подальшо-
го дослідження як рослинного нефропротектора�� 

Гідроетаноловий екстракт у дозах 25, 50, 100, 
200 мг/кг на добу проявляє гепатопротекторну дію 
при неалкогольній жировій інфільтрації [37], має до-
зозалежну (5-50 мкг/мл) спазмолітичну дію за рахунок 
активації шляху NO-c GMP [38] та виявляє протимік-
робну дію по відношенню до Streptococcus mutans, 
Lactobacillus rhamnosus, Actinomyces viscosus, встанов-
лену методом макроділюціі і дифузії в агарі [15]��

Одним з перспективних напрямків розробки фі-
топрепаратів з анісу є косметологія та естетична меди-
цина, оскільки відомо, що екстракти Pimpinella anisum 
L�� у дозі 100 мкг/мл здатні відбілювати шкіру, знижу-
ючи меланогенез за рахунок кумарину умбеліпреніну, 
який входить до їх складу [15]��

Було проведено аналіз фармацевтичного ринку 
України і встановлено, що аніс звичайний входить до 
складу деяких, зареєстрованих на території України, 
препаратів [39]�� Дані досліджень представлені у таб-
лиці�� Проаналізувавши всі ці ЛП, ми бачимо, що сиро-
виною для їх приготування є плоди анісу звичайного, 
багаті на ефірну олію (до 6 %), анетол (80-90 %), ме-
тилхавікон, анісовий альдегід, анісовий кетон і анісо-
ву кислоту�� 

Плоди Pimpinella anisum L�� включають макроеле-
менти (міліграм/г): Ca – 11,6, Mg – 2,9, Fe – 0,1 та 


