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Під час досліджень був проведений аналіз вмісту біологічно ак-
тивних речовин коренів солодки в залежності від місць зростання і 
умов сушіння�� Встановлено, що тритерпенові сполуки переважають в 
кількості від 7,6 до 9,0 %, а халконові глікозиди в перерахунку на лі-
куразід від 0,52 до 1,0 %�� Показано, що корені солодки, заготовлені в 
Туркменістані та висушені на сонці, відрізняються високим вмістом як 
екстрактивних речовин, так і біологічно активних речовин��
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В ходе исследований был проведен анализ содержания биоло-
гически активных веществ корней солодки в зависимости от мест 

произрастания и условий сушки�� Установлено, что тритерпеновые 
соединения преобладают в количестве от 7,6 до 9,0 %, а халконовые 
гликозиды в пересчете на ликуразид от 0,52 до 1,0 %�� Показано, что 
корни солодки, заготовленные в Туркмении и высушенные на сол-
нце, отличается высоким содержанием как экстрактивных веществ, 
так и биологически активных веществ��
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In the course of research, the analysis of the content of biologically 
active substances of licorice roots was carried out, depending on the 
growing places and drying conditions�� It was found that triterpene 
compounds prevail in an amount of from 7��6 to 9��0 %, and chalone 
glycosides with the reference into of lucurazide from 0��52 to 1��0 %�� It 
is shown that licorice roots, harvested in Turkmenistan and dried in the 
sun, are characterized by a high content as both extractable matters as 
biologically active compounds��
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актуальність
сучасна наукова спільнота приділяє велику увагу вив-

ченню, розробці і впровадженню у практику лікарських 
препаратів для лікування захворювань, що супроводжу-
ються розвитком запального процесу�� Запалення є типо-
вим патологічним процесом, що лежить в основі багатьох 
захворювань, широко розповсюджене, супроводжується 
тяжкими клінічними проявами і є причиною часткової 
чи повної втрати працездатності великих груп населення�� 

У всьому світі нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ) 
щорічно приймає близько трьохсот мільйонів людей і ця 
цифра постійно збільшується�� Водночас НПЗЗ є також 
одною із найбільш частих причин виникнення побічних 
ефектів медикаментозної терапії [9]�� У сША побічні 
ефекти НПЗЗ є 15-ою по частоті причиною смертності�� 
Так, у сША тільки внаслідок НПЗЗ-гастропатій кожного 
року помирає близько 16 500 хворих, а у Великобританії 
– близько 2 000 пацієнтів [8]�� Розробка та впровадження 


