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18. Родина Лободові (Chenopodiaceae)
Лобода багатолиста або жминда (Chenopodium ^Іїоsum(Moench.)Aschers.).Родиналободові(Chenopodiaceae).
Однорічна, розгалужена рослина заввишки до 80 см з
довгочерешковими, трикутними, виямчасто-зубчастими
листками. Квітки пазушні непоказані, у повних кулястих
клубочках. Плоди ягодоподібні з червоним м'ясистим оплоднем. Рідко трапляється на узбіччях доріг, на засмічених ділянках, у населених пунктах, по вибитих місцях в
усіх районах Середньої Азії. Запаси сировини невеликі.
Надземна частина рослини містить сапоніни, алкалоїди (0,25%), дубильні речовини (5%), барвник червоного
кольору. У плодах сапоніни й сліди алкалоїдів. В Узбекистані використовують як протиревматичний, болетамувальний засоби при захворюванні на бешиху, при астмі та
головному болю. Листя й суцвіття дають червону фарбу,
їх застосовують у їжу як салат замість шпинату і спаржі.
Квітки придатні для фарбування вин. Плоди - інсектицидні, їхній сік застосовують у косметиці [11].
Лобода запашна (Chenopodium botris L.). Родина лободові (Chenopodiaceae). Одорічна, жовтувато-зелена, дуще
розгалужена, з приємним запахом рослина, заввишки до
60 см. Уся рослина золотисто-волосиста. Квітки непоказні в пірамідальних волотистих суцвіттях. Зростає вздовж
доріг по вулицях, на пустирях тощо в усіх флористичних
районах Середньої Азії. Запаси сировини невеликі. Надзема частина містить ефірну олію (0,01-1,6%), у її складі гераніол, каріофілен, сесквітерпени і азулен. Ідентифіковані
вуглеводи (22,6-29,5%): мірцен, лимонен, терпінолен, атерпінен, у-терпінен, а-феландрен, р-феландрен, сабінен,
а-пінен, р-пінен, камфен, а-фенхен, у-фенхен, р-кадінен,
у-кадінен, каламенен, калакорен, іланген, р-сантален, аромадендрен, а-муролен, у-мурлолен, аг-куркумен, п-цимол.
Кисневмісні сполуки (ліналоол, нерол, терпінен-4-ол,
ментол, Р-елемол, Р-евдесмол, пулегон, ментон, туйон,
камфора, фенхон, цинеол, аскаридол. Деякі зразки ефірної
олії не мають аскаридолу.
Надземна частина містить також сесквітерпенові сполуки (Р-елемен, а-селінен, р-селінен, 6а- ацетоксиселін-4,
11-дієн, селін-3, 11-дієн-6а-ол, селін 4 (15), 11-дієн-6а-ол,
елемол, а-евдесмол, Р-евдесмол, у-евдесмол, селен-11-ен4а-ол, пігмол, криптомеридіол, а-хеноподіол, ботридіол,
елемола ацетат та багато інших). Є також тритерпенові
сапоніни, алкалоїди (0,18%), азотовмісні сполуки (бетаїн
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(1,52%), триацетонамін), вітамін Е, каротин, флавоноїди
(хризоериол, З-О-Р-О-глюкопіранозидкверцетину, 3-ОР-0-глюкопіранозил-6-р-0-глюкопіранізид
кверцетину,
феноли (1%).У стеблах виявлено тритерпенові сапоніни
(0,6% - кверцетин).
У листі - ефірна олія, сапоніни, флавоноїди (0,66%)
(глікозиди кверцетину). Суцвіття містять тритерпенові сапоніни, азотовмісну речовину бетаїн, флавоноїди. У плодах - сапоніни, алкалоїди (0,15%), у насінні - жирна олія
(2,32%), у її складі кислоти - міристинова 0,1%, пальмітинова 15, стеаринова 0,2, олеїнова 22, лінолева 62,6, ліноленова 0,2%; фосфоліпіди 0,4, фітин 0,4%. Корені містять
тритерпенові сапоніни (0,8%), азотовмісну речовину - бетаїн [11].
Використовують у народній медицині як протиастматичний, протикатаральний і протиспазматичний засоби.
Вгамовує гострий зубний біль (полоскання). На Кавказі і
в Середній Азії відвари і настої застосовують зовнішньо
у разі шкірних хвороб, гонореї, а внутрішньо - при мігрені, шлунково-кишкових розладах, як протигарячковий
і антигельмінтний засоби. Відвари, екстракти і настої відомі як гіпотензивні і протиастматичні засоби, вони нормалізують кровообіг, посилюють роботу серця, усувають
запаморочення, дратівливість, нормалізують сон. Водні
витяги - антибактеріальний, протистоцидний і фунгіцидний засоби.
Із листя одержують ефірну олію, яку застосовують у
медицині, парфумерії і миловарінні. Сухе листя - інсектицид. Корені й листя фарбують шовк у жовтий, а плоди придатні для фарбування вина у червоний кольори. Насіння отруйне. Культивують в окремих районах Середньої Азії
та Сибіру, вирощували у деяких країнах Європи. З одного
гектара можна зібрати 18 ц сухої трави і 9 ц насіння [11].
Принагідно згадаємо завезений з Америки близький
вид, який тепер культивують - лободу амброзієподібну
(Chenopodnіum ambrosioides L.). Однорічна рослина заввишки 100 см. Батьківщина - Мексика і тропічна Америка. В Європі культивують з другої половини 19 ст., у
Сухумському інтродукційному розсаднику - з 1934 року.
Нині вирощують у Киргизстані.
Плоди і трава містять ефірну олію. У траві у фазі
цвітіння вміст її 0,16-1,5%. Трава була включена до Державної фармакопеї І-ІІІ видання, а ефірна хеноподієва
олія - до IX.
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Олію застосовують проти круглих глистів (аскарид). В
умовах Киргизстану ця рослина в культурі невибаглива і
дає добрий урожай лікарської сировини [4].
Нанофітон їжачий (Nanophyton erinaceum (Pall.)
Bge.). Родина лободові (Chenopodiaceae). Дрібний напівкущ щебнястих ґрунтів, що утворює шорсткі подушки.
Квітки двостатеві, плівчасті, розташовані по одній у пазухах верхніх листків плідних пагонів. Росте на кам'янистосолонцюватих шлейфах і схилах передгір'їв Внутрішнього Тянь-Шаню, котловини озера Іссик-Куль. Трапляється
розсіяно, не утворює заростей.
У медицині використовують траву, яка містить алкалоїди. Вони малотоксичні, спричиняють значне зниження
артеріального тиску. Препарат "Нанофін" застосовують у
лікуванні гіпертензії І і ІІ ступеня, іноді у разі гіпертонічного кризу [3].
19. Родина Мальвові (Malvaceae)
Рожа голоквіткова (Alcea nudiflora (Lindl.) Boiss). Родина мальвові (Malvaceae). Багаторічна трав'яниста рослина заввишки 75-200 см, кілька нерозгалужених стебел,
вони прямі або внизу трохи зігнуті. Росте на цілинних ділянках, посівами, на перелогах, в долинах і в передгір'ях,
у пустельній і напівпустельній зонах у котловині озера
Іссик-Куль, Чуйська долина, басейни рік Велика і Мала
Кемін у Талаській, Чаткальській, Ферганській і Алайській
долинах.
У киргизькій народній медицині розтерту зелену масу
рослини прикладають до чиряків, карбункулів і абсцесів
як наривний засіб, який сприяє визріванню і розсмоктуванню нариву [1].
20. Родина Маренові (Rubiaceae)
Підмаренник туркестанський (Galium turkestanicum
Robel). Родина маренові (Rubiaceae). Багаторічна трав'яниста рослина заввишки 30-60 см. Зростає на луках,
кам'янистих схилах, у заплавах гірських річок, лісах до
верхнього гірського поясу, часом у посівах у Прибалхашському, Сир-дар'їнському, Паміро-алайському, Тяньшанському і Джунгаро-тарбагатайському флористичних
районах.
Надземна частина рослини містить іридоїд асперулозид (0,065%), алкалоїди, вітамін С, каротин, кумарин
(0,052%), флавоноїди (0,74% - рутин, гіперозид). У підземній частині знайдено антрахінони (хризофанол (0,51%),
псевдопурпурин, алізарин, примверозид луцидину). Відвар підземної частини в експерименті проявив діуретичні
властивості, рекомендований для клінічних випробувань.
Надземна частина проявляє помірну діуретичну дію, 5%
розчин асперулозиду і флавонових глікозидів - антибактеріальну активність. Теж рекомендовано для клінічних
досліджень [15].
21. Родина Маслинкові (Elaeagnaceae)
Маслинка вузьколиста. Джида (Elaeagnus angustifolia L.). Родина маслинкові (Elaeagnaceae). Загальновідомі у Киргизії дерева з їстівними плодами, красивими
сріблястими від опушення листками і дуже запашними
китицями золотисто-помаранчевих квіток. У природних
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умовах трапляється в долині річки Нарин, починаючи з
Акталинського району і вниз до Фергани, а також по бічних долинах Нарину і по узбережжю озера Іссик-Куль.
Зростає по хрящуватих надзаплавних терасах. Вирощують
у Середній Азії. Джида - культивована форма маслинки
вузьколистої. Її вирощують заради плодів та як лікарську
рослину. Батьківщина - Східне Середземномор'я та Центральна Азія. В Україні поширена по всьому Криму та в
південних областях України.
Росте у вигляді куща або дерева заввишщки 3-7 м. Цвіте у травні-червні, плоди достигають у вересні. Джида
- харчова, вітамінна, лікарська, камеденосна, танідоносна, ефіроолійна, фарбувальна, медоносна, декоративна і
фітомеліоративна рослина.
Плоди джиди не мають рівних собі за вмістом сухих
речовин (81-90% та цукру (52,5-70,5 %). Вони багаті також
на пектини (0,2 %), білки (5,4-10,5%), жири (0,3-1,5%), органічні кислоти (0,4-1,6%), дубильні речовини (0,3-1,0%),
клітковину (3,8%), мінеральні речовини (1,9%), аскорбінову кислоту (10-40 мг/100 г), стероїди та циклічний спирт
- квебрахіт. Кісточки містять 4% жирної олії.
Плоди дуже поживні, їх їдять свіжими і сушеними, останні довго зберігаються. Вихід м'якушу з культивованих
форм становить 65-89%. Завдяки своїй високій цукристості її плоди є цінною сировиною для спиртової промисловості (з 100 кг плодів одержують 28 л. спирту).
У літературних джерелах мало відомостей про лікарські властивості джиди. Оскільки джида це культивована форма маслинки вузьколистої, то їй напевно притаманні лікарські властивості своєї близької родички. Її
квітки містять багато ефірної олії. Завдяки невибагливості
до умов зростання вирощувати джиду можна на малородючих землях, які непридатні для інших культур. Дерева
стійкі до шкідників і не потребують особливого догляду.
У медицині використовують плоди, рідше квітки, камедь і листя. Препарати маслинки вузьколистої справляють обволікаючу, в'яжучу, протизапальну, відхаркувальну,
сечогінну, глистогінну і ранозагоювальну дії. Настоянка
та екстракт суми кумаринів, флавоноїдів і алкалоїдів мають антибактеріальну активність щодо Staphylococcus
albus, Salmonella typhi murium, Bacterium coli. Настоянка
і екстракт коренів проявляють гіпотензивні та седативні
властивості й стимулюють роботу серця.
Кору стовбурів використовують у Казахстані як кровоспинний засіб. Сума кумаринів в експерименті зменшує
частоту скорочень серця і проявляє гіпотензивну дію. Елеагнозид в експерименті тонізує центральну нервову систему, справляє гіпотензивну дію і зменшує частоту серцевих
скорочень.
З плодів запропоновано препарати в'яжучої дії «Лохтан», «Лохпектан» і «Пшатин», які застосовують у разі запальних процесів органів шлунково-кишкового тракту; у
вигляді полоскань - при стоматитах, гінгівітах. Настоянку
плодів і насіння використовують в гомеопатії.
У народній медицині плоди джиди застосовують як
сильний в'яжучий і протизапальний засіб для лікування
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шлунково-кишкових захворювань (диспепсія, коліт, ентероколіт), а також як протиглисний і протипухлиний засоби, а в зборі з листками подорожників - при геморої.
Відвар плодів приймають у разі діареї, асциту, цинги та
зубного болю; як відхаркувальний засіб при захворюваннях дихальних шляхів.
У Таджикистані плоди використовують у разі кіру, в
Ірані (м'якуш) для загоювання ран. Жирну олію в Індії
використовують при катарах і бронхіті. Свіже листя використовують як протизапальний і ранозагоювальний засіб,
відвар з них як протизастудний і протигарячковий засоби;
полоскання при захворюванні порожнини рота; у вигляді
примочок і припарок - при ревматичних, подагричних болях, радикуліті. Відвар листків у Таджикистані приймають
при хворобах шлунка і кольках, у Франції як в'яжучий засіб. Водорозчинний комплексний препарат флавоноїдів
проявляє діуретичну і судинозвужувальну дію; при внутрішньочеревному введені пригнічує центральну нервову
систему. Водний, спиртовий і олійний настої вживають у
разі застуди, а також як кардіотонічний засіб, при гіпертонічній хворобі.
У народній медицині препарати з квіток приймають
у разі набряків, цинги, гіпертонічної хвороби, бронхіту,
коліту, хвороб серця і верхніх дихальних шляхів. Їх використовують як протигнильний засіб; листки - при ревматичних болях, а також як ранозагоювальний засіб.
Плоди добре зберігаються (понад чотирьох місяців) і
нормально переносять транспортування. Їх використовують в їжу свіжими або висушеними як приправу до страв.
Завдяки високому вмісту цукру з них виготовляють вино,
лікер, а в кондитерській справі - цукати, пастилу, солодке
кондитерське борошно, яке додають у тісто при випіканні
хліба і кондитерських виробів, а в країнах Середньої Азії
- в лаваш тощо. З плодів виготовляють сироп, їх додають
до компотів, квасу тощо. Кісточки плодів використовують
як сурогат кави. Плоди - гарний корм для птахів.
Джида у віці 5-12 років інтенсивно виділяє камедь,
подібну до гуміарабіку. Її використовують для виготовлення високоякісних лаків, з яких виготовляють художні
фарби, клей. Камедь можна використовувати у книгодрукуванні й текстильній промисловості, її можна застосовувати у медицині як обволікаючий засіб у процесі виготовлення пігулок і таблеток, а також як замінник імпортної
сенегальської камеді і гумітрагаканту. Деревина джиди
буро-жовта, щільна, тверда, з неї виготовляють стовпи і
балки, столярні й токарні вироби та музичні інструменти.
Джида - пергонос і добрий ранньовесняний нектаронос з медопродуктивністю 200 кг/га. Мед дуже запашний
з приємним смаком.
У корі й листі є дубильні та барвні речовини, які використовують для дублення шкур та фарбування шкіри
в чорний та коричневий кольори. Ефірна олія квіток має
приємний запах, її застосовують для виготовлення парфумерних та косметичних виробів. Завдяки швидкому росту
маслинку широко використовують у полезахисному лісорозведенні, для створення лісосмуг уздовж залізничних
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і шосейних доріг, для закріплення берегів річок і пісків.
Цьому сприяє легкість розмноження за допомогою кореневих паростків, живців і навіть просто кілками.
Маслинка вузьколиста цінується як декоративна рослина. Завдяки своєрідному сріблястому листю вона є дуже
оригінальною і цінною рослиною в садах і парках. Вона
добре піддається підстриганню, тому з неї можна створювати живопліт, а також контрастні групи сріблястих тонів
на фоні темно-зелених листяних і хвойних рослин. Вона
придатна для озеленення промислових районів завдяки
високій газостійкості. Дерева стійкі до шкідників [14].
Близький вид. Маслинка східна (Elaeagnus огїє^а^
L.). Кущ або дерево заввишки 3-10 м. Відрізняється від
вузьколистої ширшими листками (довжина 3-7 см і завширшки 1-2 см). Зверху листки зелені, зісподу білуваті
від густих зірчастих волосків. Плоди великі, завдовжки до
2-3 см, видовжено-округлі, блискучі, червоно-коричневі,
їстівні, солодкі, борошнисті, дозрівають у серпні-вересні.
У цей час рослина виглядає дуже декоративно.
Росте вздовж річок. У Середній Азії поширена в долині
р. Аму-Дар'ї, на Паміро-Алаї, Тянь-Шані і у Гірському
Туркменистані, південному Закавказзі, північному Ірані;
часто розводять заради плодів. Деревина йде на вироби й
паливо. Гарний медонос
Кора стовбурів містить алкалоїд тетрагідрогарман,
листки - алкалоїди, фенолкарбонові кислоти (в гідролізаті: ферулова, синапова), дубильні речовини. У плодах вуглеводи. Квітки містять ефірну олію з приємним запахом. Порошок із м'якуша плодів має в'яжучі властивості,
тому може слугувати лікарським засобом у разі шлунково-кишкових розладів.
В їжу використовують сухуватий борошнистий м'якуш, який становить понад половини маси плоду і містить
64% цукрів, понад 10% білків, 1,3% кислот, 200 мг/100 г
вітамину С. Плоди споживають свіжими, з них готують
компоти. Сухі плоди розмелюють і це борошно додають
до тіста, до супів та інших страв. З плодів виготовляють
спирт і варять слабоалкогольні напої [14, 18].
22. Родина Парнолистові (Zygophyllaceae)
Парнолист звичайний (Zygophyllum fabago Ь.), інша назва - каперс стручковий. Родина парнолистові
(Zygophyllaceae). Багаторічна трав'яниста рослина заввишки 30-60 см, сизувато-зелена, з розлогими гілками.
Листя супротивне, парнопірчасте, з двома довгасто-яйцеподібними, м'ясистими, нерівнобокими листочками.
Квітки п'ятичленні, білуваті, з помаранчевими в нижній
частині пелюстками. Плід - коробочка. Рослина отруйна! Росте в напівпустелях і пустелях, на піщаних і солонцюватих місцях і як бур'ян біля доріг та огорож на
півдні і південному сході європейської частини Росії, Кавказі, Балканах, у Середній Азії (на рівнині і до середньогірського поясу в Арало-каспійському, Кара-кумському,
Гірсько-туркменському і Тянь-шанському флористичних
районах); в Україні (Південний Степ і Крим). У медицині
застосовують корені, бруньки й траву.У коренях містяться вуглеводи, тритерпенові сапоніни, алкалоїди, дубильні
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речовини; в кореневищах - алкалоїди. У траві знайдено
сапоніни (6,0-12,2%), тритерпеноїди, алкалоїди (гарман,
гармін, гармол і дві неідентифіковані основи із загальним
вмістом (в коренях) до 0,058%), катехіни (1,1%), флавоноїди (0,8%). У листках - вуглеводи (0,9%), камедь, ефірну олію, сапоніни, алкалоїди, вітаміни С і К, фенолкарбонові кислоти, кумарини, флавоноїди, жирну олію; у
плодах - глюкозу (0,56%). Препарати парнолиста звичайного проявляють протиглисні, антисептичні, протизапальні, ранозагоювальні, проносні, детоксикаційні та судинорозширювальні властивості. Листя парнолиста, розтерте в
кашку, застосовують зовнішньо для пришвидшення дозрівання фурункулів і як ранозагоювальний засіб. Екстракт з трави парнолиста має бактерицидні властивості.
Внутрішнє застосування парнолиста вимагає обережності
і контролю лікаря. Квіткові пуп'янки парнолиста (вони
не отруйні) маринують і використовують як приправу до
м'ясних страв [14].
Парнолист нерівнобокий (Zygophyllum obliquum M.
Pop.). Родина парнолистові (Zygophyllaceae). Багаторічна
трав'яниста рослина заввишки до 30 см. Росте на глинистих солончакових ґрунтах, засолених пісках, на галечникових відкладеннях в долинах річок і на старих моренах, у
горах до висоти 3600-4200 м у Прибалхашському (долина
ріки Ілі), Паміро-алайському і Тянь-шанському флористичних районах.
Трава містить тритерпенові сапоніни, тритерпеноїди (в
гідролізаті хедерагенін, олеанолова кислота) [14].
Парнолисти отруйні рослини як для людей, так і для
тварин. Їхня токсичність обумовлена наявністю у надземних частинах і коренях великої кількості сапонінів і
алкалоїдів. Тваринники-практики вважають можливими
пасовищні отруєння парнолистами великої рогатої худоби, верблюдів, овець. В експерименті на вівцях, яким у
середньому було згодовано по 3,1 кг свіжого парнолиста звичайного, спостерігали відмову від корму, пригнічення, фібрилярні скорочення м'язів, пронос; з шести
піддослідних овець захворіло три. Під час розтину трупа
забитої вівці були виявлені явища гемолізу. Згодовування
вівцям протягом чотирьох днів парнолистового силосу по
2,0-2,5 кг в день кожній помітних змін у стані здоров'я
не викликало. Піврічні підсвинки внаслідок дворазового
згодовування їм (по 2 кг на голову) кореневища в суміші
з ячмінною і кукурудзяною дертю захворіли з явищами блювання, відмови від корму, проносу, пригнічення,
м'язової слабкості [20, 24].
23. Родина Пасльонові (Solanacceae)
Повій (дереза, ліцій) звичайний (Lycium barbarum
L.). Родина пасльонові (Solanacceae). Розлогий кущ заввишки 1-2,5 м з довгими, тонкими гілками. Віночок
світло-фіолетовий, цв'яхоподібний. Плід - довгаста або
овальна помаранчево-червона ягода. Росте на схилах, пустирях, узбіччях доріг тощо. Батьківщина - Центральний
Китай.
Завезений в Україну, здичавів, поширений повсюди,
крім високогір'я. Його культивують у країнах Європи, Се-
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редньої Азії і особливо широко в Китаї, де ним зайнято
13000 гектарів. У флорі Китаю було виявлено і зареєстровано сім видів і три різновидності повою (іусшт L.):
Lycium сМпете, і. сМпете var. potaninii, і. ЬагЬагит, і.
ЬагЬагит var. аигапйсагрит, і. dasystemum, і. dasystemum
var. гиЬгісаиШт, і. гиЛетсит, і. ^ипсаШт, і. уиппапете,
і. cylindricum.
Але тільки іусшт ЬагЬагит занесений до Фармакопеї
Народної Республіки Китай (2005). Плоди іусшт ЬагЬагит L. використовували протягом 2000 років у китайській
традиційній медицині. Вони містить бета-каротин, вітамін
С, вітаміни В1 і В2, полісахариди, бетаїн, бета-ситостерин,
сесквітерпеноїди, тетратерпеноїди тощо. Традиційно він
був відомий як рослина, що має здатність зміцнювати зір,
збагачувати Інь, тонізувати нирки й печінку, зміцнювати
імунітет.
Вирощують переважно Lycium ЬагЬагит. Було розроблено багато комерційних продуктів: крім традиційних сухих фруктів ще такі, як вино, напої, сухе молоко, полісахариди, олія, з молодого листя - чай. У 2006 році внутрішнє
споживання становило понад 30 000 тонн, а експорт - понад 4500 тонн з ринковою вартістю 15 мільйонів доларів
США, що посідає п'яте місце в експорті традиційних китайських лікарських засобів після женьшеню, кориці, кордицепсу і перцю.
Ягоди повою звичайного проявляють загальнозміцнювальну, антиоксидантну і тонізуючу дію. Сприяють нормалізації тиску, поліпшенню роботи нирок і печінки. Вони
позитивно впливають на кровотворну і нервову системи,
нормалізують вміст холестерину і рівень цукру в крові,
поліпшують зір, запобігають передчасному старінню.
Ягоди застосовують у разі головного болю, запаморочення, зниження зору, хронічної втоми, слабкості, а також
у комплексному лікуванні захворювань печінки й нирок,
гіпертонічної хвороби, атеросклерозу, при сухому кашлі, атонії кишечнику, для профілактики пухлин і з метою
пом'якшення побічних ефектів від хіміо- і променевої терапії. Він відновлює життєві сили, додаючи енергію.
Спосіб застосування та дози:
одну столову ложку плодів заварити в емальованому
посуді або термосі, закрити і настоювати протягом 30 хвилин. Отриманий настій вживати по 1/2-1/3 склянки двічітричі на день. Ягоди після використання настою також
можна вживати в їжу.
Протипоказання:
висока температура тіла, вагітність, індивідуальна непереносимість ягід.
Готовий настій зберігати у прохолодному місці не
більше двох діб.
У Німеччині був розроблений метод для кількісного
аналізу зеаксантину ^ра^Ше) - основного з каротиноїдів у плодах різних видів роду повій (іусшт L.). Усього
вміст каротиноїдів у плодах досліджуваних видів повою
знаходяться в діапазоні 0,03-0,5%. Зеаксантин дифальмітате є переважаючим каротиноїдом, що становить 31-56%
від загального вмісту каротиноїдів у плодах повою. Це
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дослідження є першою роботою щодо кількісної оцінки
каротиноїдів у плодах різних видів повою. Результати показали, що ці методи є надійними для виконання експресаналізу каротиноїдів у лікарській сировині рослинного
походження і в харчових добавках.
Там же установлено, що активні компоненти ягід повою звичайного - полісахариди проявляють нейропротекторну дію в гангліозних клітинах сітківки у разі очної
гіпертензії і встановили механізм їхньої дії [16, 19, 25].
У Китаї для лікування онкохворих застосовують листки, плоди й кору коренів у вигляді настою або відвару на
воді (ягоди - на вині) [7].
24. Родина Первоцвіті (Primulaceae)
Бротеруса (Cortusa brotheri Pax ex Lipsky.). Кортуза.
Родина первоцвіті (Primulaceae). Багаторічна рослина заввишки 20-25, рідко 30 см з мичкуватою кореневою системою. Цвіте у травні, плодоносить у липні.
Росте на луках, серед каменів у субальпійському і альпійському поясах гір у вигляді невеликих плям у Тяньшанському і Джунгаро-тарбагатайському флористичних
районах. В Україні в Карпатах зростає кортуза Mатіолі.
Із надземної частини кортузи виділено 10 сапонінів,
максимум яких спостерігається у фазі вегетації (30%). Гемолітичний індекс сапонінів становить 4284.
Фармакологічні дослідження в експерименті на тваринах засвідчили, що сапоніни кортузи малотоксичні, у дослідах на тваринах збуджують у них центральну нервову
систему; на короткий час знижують артеріальний тиск і
незначно підвищують діурез у щурів, помітно пригнічують оборонний рефлекс [1].
Первоцвіт довгострілковий (Primula longiscarpa
Ledeb). Родина первоцвіті (Primulaceae). Багаторічна
трав'яниста рослина заввишки 10-30 см. Росте по берегах
річок озер на солонуватих і вологих луках, солончаках.
Поширений у Прибалхашші, Приіссикуллі і в Джунгаротарбагатайському флористичному районі.
У підземній частині і листках знайдено тритерпеноїди,
(примуласапонін); флавоноїди. У надземній частині виділено тритерпеноїди (глікозиди 5,37%) [14].
Переломник північний (Androcase septentrionalis L.).
Родина первоцвіті (Primulaceae). Невеличка однорічна
озима рослина заввишки 5-15 см з численними квітковими стрілками у вигляді пучка. Листки зібрані в розетку,
майже сидячі, довгасті або ланцетоподібні, щільно притиснуті до землі.
Росте на суходільних і остепненних луках, відкритих
схилах пагорбів, у розріджених лісах, як бур'ян на перелогах і парових полях. Поширений у Сибіру, на Далекому
Сході, в Україні, Білорусі, на Кавказі, у Середній Азії в
Тянь-шанському і Джунгаро-тарбагатайському флористичних районах.
Він містить тритерпеноїди (глікозиди - 1,5-11,0%),
кумарини, дубильні речовини і флавоноїди. Переломник
північний ширше використовують у медицині порівняно
з переломником ниткоподібним.
Настої і відвар його надземної частини застосовують
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у разі стенокардії, порушення функції щитоподібної залози, епілепсії, істерії, для лікування хвороб горла, гастралгії, гонореї, для збудження апетиту і як діуретичний,
болетамувальний, кровоспинний і протисудомний засоби.
Експериментально підтверджено контрацептивну і абортивну дію настоїв трави переломника північного. 10% настій пришвидшує зсідання крові і проявляє седативну дію.
Рідкі екстракти проявляють антиконвульсивну дію [12].
Автори [1] встановили гемолітичні індекси цієї рослини: в усій надземній частині - 7000, у листках - 1200, квітках - 1800, суцвіттях - 1200. Кореневі волоски спричиняють неповний гемоліз. Сапоніни зосереджені переважно у
надземній частині переломника північного, найбільше їх у
період цвітіння (10,6%) з гемолітичним індексом 7000.
Сума сапонінів переломника північного у дозі 80 мг/кг
у разі внутрішньочеревного введення спричиняє пригнічення вегетосоматичних рефлексів. При збільшенні дози
зникають реакції на больові подразнення, з'являється різка слабкість у задніх кінцівках. Сапоніни в дозі 20 мг/кг
помітно знижують артеріальний тиск у середньому на
38% і збільшують кількість виділеної сечі в середньому
на 58% від початкових величин [1].
25. Родина Повитицеві (СтсШасеав)
Рід Повитиця (СтсШа Ь.). Родина повитицеві
(С^сШасеае). У природних умовах Киргизстану зростають кілька видів повитиці, ми розглянемо шість.
Повитиця відігнута (С. refleha Rohb.) - поширена у
долинах гірських річок Паміро-Алтаю, Тянь-Шаню. Паразитує на деревах і багаторічних трав'янистих рослинах. У
ній виявлені вуглеводи і споріднену речовину маніт; ксантон мангіферин; стероїд Р-ситостерин; вітамін С; кумарин
бергенін; флавоноїди (кемпферол, астрагалін, кверцетин,
мірицетин, амербелін); у плодах - вуглеводи і споріднену
речовину дульцит; флавоноїди (мірицетин, кемпферол);
У насінні - стероїд Р-ситостерин, флавоноїд кемпферол
[15].
Повитиця європейська (С. еигораеа Ь.) - зростає в
лісах, чагарниках, садах, парках, на берегах річок і водойм, луках, засмічених місцях, у посівах. Паразитує на
багатьох видах трав'яних і деревних рослин від низини
до верхнього поясу в усіх районах Середньої Азії, крім
Гірськотуркменського. Отруйна рослина. Екстракт входить до складу комплексного послаблювального препарату «кускутин». У тибетській медицині (у складі багатьох
препаратів - як гемостатичний, відхаркувальний у разі
хвороб легень, зокрема при крупозній пневмонії. У гомеопатії есенція із свіжої рослини - у лікувані грипу, гінекологічних захворювань.
У народній медицині - при нервових та психічних захворюваннях, гарячкових станах, ангіні, альгодисменореї;
як діуретичний і знеболювальний засоби, у лікуванні органів шлунково-кишкового каналу, (зокрема, запалення
товстого кишечника). Порошок з медом приймають як детоксикант у разі укусу скажених тварин.
У Тюменській області - відвар у разі аменореї, настій
(на вині) - грипу. У китайській народній медицині усю
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рослину використовують як діуретичний і послаблювальний засіб, а також у разі ангіни, сказу, гарячкових станів.
У Комі-Пермяцькому автономному окрузі настій рослини
приймають у разі стенокардії, маткових кровотеч, діатезу
(у комплексі з ваннами). На Алтаї - при алкоголізмі.
У Тибетській медицині квітки застосовують як гемостатик та у разі захворювань легень. Водний витяг плодів і
насіння спричиняє миттєвий лізис парамецій (найпростіший одноклітинний організм) [15].
Повитиця зближена (Cuscuta approhimatra Bab.)
- трапляється у посівах і по засмічених місцях, паразитує
переважно на люцерні й конюшині в усіх районах Середньої Азії. Застосовують порошок із трави у разі неврастенії, психічних захворювань; курять при суглобному
ревматизмі, сифілісі, шкірних хворобах. У Таджикистані
- у лікуванні епілепсії, геморою, жовтухи. Насіння застосовують як шлунковий і протигарячковий засоби у разі
малярії. Отруйна [15].
Повитиця китайська (C. chinensis Lam.) - поширена
спорадично в посівах, на засмічених місцях, паразитує на
культивованих рослинах і бур'янах у всіх районах Середньої Азії. У китайській традиційній медицині усю рослину
використовують як протигарячковий засіб, а також у разі
ангіни і сказу. Насіння - у лікувані лепри, туберкульозу,
як потогіний засіб, у разі енурезу і білей [15}.
Повитиця одностовпчикова (C. monogyna Vahl.)
- паразитує на фруктових, ягідних і декоративних, рослинах рідше на соняшнику. Поширена в долинах річок,
заплавних лісах, садах, виноградниках від рівнини до
середньогірського поясу в усіх районах Середньої Азії.
У рослині знайдені фенолкарбонові кислоти (хлорогенова, n-кумаринова, кавова), кумарини, дубильні речовини,
флавоноїди.
У Середній Азії відвар трави приймають у разі атонії
шлунка і кишечнику, гастралгії, малярії та як потогінний
засіб. В Ірані - як жарознижуваний і жовчогінний засоби.
В експерименті збільшує діурез на 22% [15].
Повитиця польова (C. campestris Yunck.) - заносна,
паразитує на бур'янах і культивованих рослинах у Каракумському Сир-дар'їнському, Паміро-алайському і Тяньшанському флористичних районах. Містить кумарин
мелілотозид; флавоноїди (ізорамнетин і азаелатин), вуглеводи (сахароза, глюкоза і фруктоза). У насінні виявили вуглеводи і споріднені сполуки (моноцукри, сахароза,
мальтоза, олігоцукри, гемицелюлоза, крохмаль, клітковина і пектин) [15].
26. Родина Ранникові (Scrophulariaceae)
Дивина джунгарська (Verbascum songoricum Schrenk.).
Родина ранникові (Scrophulariaceae). Дворічна рослина
заввишки до 150 см. Росте на сухих кам'янистих схила у
середньому і верхньому гірському поясах в усіх флористичних районах, за винятком Кара-кумського і Кизил-кумського. Рослина декоративна, інсектицидна, іхтіоцидна.
У підземній частині містяться тритерпенові сапоніни і
алкалоїди. У надземній - ефірна олія, іридоїди (аукубини,
каталпол, одонтозид), тритерпенові та стероїдні сапоніни,
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алкалоїди, кумарини, флавоноїди.
У стеблі знайдено тритерпенові сапоніни, алкалоїди
(0,07-0,09%), у листках тритерпенові сапоніни, алкалоїди
та інші азотовмісні сполуки (0,095-0,18%) (анабазин, ацетамід, основа з точкою плавлення 195-196 °С), вітамін С,
кумарини (2,15%), флавоноїди (0,5%).
Дивину джунгарську в Ірані застосовують у лікуванні
хвороб серця, подагри і ревматизму. В експерименті настій, відвар проявляють пресорну дію і стимулюють серцеву діяльність. Ефірний екстракт діє антифунгально.
Відварені, сухі листки (порошок) і сік (аплікації) - знеболювальний і ранозагоювальний засоби у разі опіків,
пухлин, виразок.
Корені фарбують вовну в жовтий колір, квітки - вовну
і шовк - у жовтий і жовто-зелений кольори різних відтінків [15].
Шолудивник довгокореневий (Pedicularis dolichorrhiza Schrenk.) Родина ранникові (Sсrophulariaceae). Багаторічна напівпаразитна рослина заввишки 10-85 см.
Зростає на субальпійських луках, у заростях арчі (ялівця),
березових лісах, по берегах річок і потічків у середньому
гірському поясі у Паміро-алайському, Тянь-шанському і
Джунгаро-тарбагатайському флористичних районах.
У траві виявлено тритерпенові сапоніни, алкалоїди
0,09-0,23% (плантагонін, індикамін, N-метилцитизин). У
підземній частині - алкалоїди.
У Середній Азії відвар коренів застосовують у разі
шлункових кольок. Настій трави в експерименті проявляє
кардіотонічну дію і підвищує кров'яний тиск [15].
27. Родина Розові (Rosaceae)
Кизильник багатоквітковий (Cotoneaster multiflora
Bge.). Родина розові (Rosaceae). Кущ у підліску, серед чагарників, на кам'янистих схилах, осипах, луках, скелях у
Прибалхашському, Паміро-алайському, Тянь-шанському
і Джунгаро-тарбагатайському флористичних районах.
У листках виявлено фенолкарбонові кислоти та їхні
похідні (хлорогенова). Мають протицистодні властивості.
Плоди їстівні [13].
Курильський чай дрібнолистий (Pentaphyloides
parvifolia (Fisch. ex Lehm) Sojak., Syn. Dasyphoraparvifolia
(Fisch. ex Lehm) Juz.). Родина розові (Rоsaceae). Кущ заввишки 15-80 см. Росте на річкових галечниках, у лісах,
степах, на скелях, кам'янистих схилах в арчовниках поодиноко, групами або заростями у Приіссик-Куллі, Джунгаро-тарбагатайському флористичному районі та на Російському Далекому Сході.
У коренях виявлено алкалоїди, в надземній частині їхні
сліди, дубильні речовини (19,9%), флавоноїди. У листках
- флавоноїди (кверцетин, кемпферол). Курильський чай
дрібнолистий - невибагливий до ґрунтів, тривало і рясно
квітує, перспективний для озеленення міст [13].
Перстач азійський (Potentilla asiatica (Th. Wolf.) Juz.).
Родина розові (Rosaceae). Багаторічна трав'яна рослина
заввишки 30-50 см. Росте на заплавах річок, серед чагарників, на глинистих, кам'янистих схилах до верхнього
гірського поясу у Паміро-алайському. Тянь-шанському і
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Джунгаро-тарбагатайському флористичних районах. Трава містить кумарини (елагова кислота), флавоноїди (1,9%
- глікозиди кверцетину, кемпферолу, ізорамнетину). У
насінні виявлено циклитоли та їхні похідні (фітин 2,3%),
жирну олію (21,7%), у її складі кислоти - ліноленова
(58,99%), лінолева (24,39%), олеїнова (10,3%), пальмітинова (4,51%), стеаринова (1,81%), фосфоліпіди (0,4%)сліди арахісової.
Рослина проявляє антибактеріальну і антифібринолітичну активність. Медонос [13].
Приворотень відхиленоволосий (Alchemilla retropilosa Luz.). Родина розові (Rosaceae). Багаторічна, невисока трав'яна рослина, з повзучими кореневищами і розеткою довгочерешкових прикореневих листків. Листки
ниркоподібні, з обох боків густо волосисті. Квітки дрібні
в клубочках, непоказні, зеленкуваті і зеленувато-жовті.
Дуже поширена на субальпійських луках, утворюючи зарості у Паміро-алайському і Тянь-шанському флористичних районах. Ендем. Рослина містить дубильні речовини.
Використовують у медицині, як кровоотинний засіб. Запаси сировини в Киргизії величезні, райони заготівлі по
всій республіці [13].
Таволга звіробоєлиста (Spiraea hypericifolia L.). Родина розові (Rosaceae). Кущ заввишки 50-150 см. Росте в чагарниках, по берегах річок, на дрібнозернистих,
кам'янистих схилах, осипах, скелях, до верхнього гірського поясу.у всіх районах, окрім Кара-кумського, Кизилкумського і Аму-дар'їнського. Рослина лікарська, нектароносна, декоративна і грунтоукріплювальна.
Гілки містять проантоціанід (проціанідин), катехіни ((-)-епікатехін, (+)-катехін, 7-р-Ь-арабофуранозид
(+)-катехину, 7-аі-рамнофуранозид (+)-катехіну, 7-a-L
- рамнопіранозид (+)-катехіну, 7-р-0-ксилопіранозид (+)катехіну); флавоноїди (апігенін, 5-р-О-глюкотиранозид
апігеніну, лютеолін, 5-р-0-глюкопіранозид лютеоліну).
У корі знайдено каротиноїди, ароматичні карбонові
кислоти (похідні карбонової кислоти), катехіни, флавоноїди, проантоціанідин (проціанідин).
У деревині виявлені каротиноїди, ароматичні карбонові кислоти (похідні коричної кислоти), катехіни ((+)
катехін, (-)-епікатехін), флавоноїди. Листки містять каротиноїди, вітамін С.
У тибетській медицині застосовують корені, кору гілок
і листки у разі шлунково-кишкових захворюваь, ревматизму, гельмінтозу, гіненекологічних захворювань.
У Казахстані для лікування дерматозів застосовують
деревину, настій квіток у разі альгоменореї. Листки проявляють антибактеріальну активність. Гілки придатні для
виготовлення кнутовищ, ціпків, токарних виробів. У Монголії - корм для кіз [13].
28. Родина Селерові (Apiaceae)
Жабриця загострена (Seseli mucronathum (Schrenk)
M. Pimen & Sdobnina). Родина селерові (Apiaceae). Багаторічна трав'яна рослина заввишки 20-30 см. Росте на луках, в лісах, чагарниках, на узліссях ялинових і листяних
лісів, осипах, кам'янистих схилах на висоті 1500-3800 м у
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Паміро-алайському, Тянь-шанському і Джунгаро-тарбагатайському флористичних районах.
Корені містять поліацетиленові сполуки (фалькаринолон); феноли та їхні похідні (О-ангелоілепоксиізоевгенол);
кумарини (острутин, колумбіанадин (зозимін), аномалін,
секролін, птериксин). У плодах - ефірна олія, у її складі:
туйон, а-пінен, камфен, міоцен, Д3-карен, а-феландрен, лімонен, у-терпінен, р-селінен, ліналілацетат, геранілацетат,
а-терпінеол, борнеол, кумарин, р-феландрен [14].
Кмин звичайний (Сагит са^ї Ь.). Родина селерові
(Аріасеае). Дворічна, рідше одно-, багаторічна рослина,
заввишки 30-80 см. Росте на заплавних, суходільних і субальпійських луках, галявинах, узліссях, нерідко на деградованих пасовищах, уздовж доріг, на перелогах. У Киргизстані кмин звичайний розповсюджений дуже широко,
утворюючи рясні зарості на заплавних луках, поливних
сіножатях, зволожених місцях тощо. Райони заготівлі
плодів кмину Бішкекська, Тянь-шанська та Іссик-кульська
області, особливо останні дві.
Кмин звичайний є найпівнічнішим з культивованих
ефіроносів. Залежно від країни зростання дикорослий
кмин умовно можна поділити на форми: англійська, датська, німецька, російська, скандинавська та ін. Цим формам притаманні відмінності у вмісті ефірної олії в плодах.
У рослин, які ростуть у північних районах, утворюється
більше ефірної олії ніж у рослин південних районів. У
плодах кмину з центральних районів Російської Федерації
ефірної олії міститься 4,0%, у голландських - 6,5%, фінляндських - 6,0%, норвезьких плодах - 6,5%.
Цінність кмину звичайного в основному визначається
наявністю в ньому ефірної олії. Вона міститься в усіх частинах рослини. За складом, кількістю та значимістю ефірна олія листя, стебел і коріння відрізняється від ефірної
олії плодів. Саме вона і є найціннішим, що зумовлює широке застосування плодів та виділеної з них ефірної олії
у фармацевтичній, харчовій, лікеро-горілчаній та парфумерній промисловості.
У жирній олії міститься масляна (52,3%), лінолева,
пальмітинова (3,9), стеаринова (1,3) і ліноленова (0,6%)
кислоти. Також виявлені ситостерол і тритерпенові сполуки, флавоноїди (кверцетин і кемпферол), кумарини, умбеліферон, скополетин, дубильні речовини та ін.
Зола плодів містить: К 2 0 5 - 26,3%, Р 2 0 5 - 24,3%, № 2 0
- 6,54%, СаО - 18%, MgO - 8,27%, Fe2O3 - 3,57%, SO3 5,39%, SiO2 - 5%, СІ - 3%, крім того, мідь і борну кислоту
(0,14%).
Ефірна олія плодів кмину звичайного багатокомпонентна. До її складу входять карвон, лімонен, карвакрол,
дигідрокарвон, дигідрокарвеол, ліналоол, цимол, пінен і
ін. Переважаючими компонентами є карвон і лімонен. Від
карвону і карвакролу в основному залежить специфічний
запах кмину.
Трава й квітки кмину містять флавоноїди (кверцетин,
кемпферол, ізорамнетин) і ацетилові сполуки. У соку зелених (недостиглих) плодів виявлені оксидаза, пентозани 5,9%, фурфурол - 3,4% і пектинові речовини - 0,8-1,4%.
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Плоди кмину звичайного та його ефірну олію використовують у медицині, харчовій, лікеро-горілчаній, косметичній і парфумерній промисловості, а також у ветеринарній практиці тощо.
У медицині використовують плоди кмину звичайного та отриману з них ефірну олію. Плоди заготовляють у
фазі воскової стиглості: отримання його в цей період становить 61,4 кг/га проти 41,9 кг/га при молочній і 41,5 кг/га
при повній стиглості. Для лікарських цілей у домашніх
умовах можна збирати дикорослий кмин. Зберігати плоди
кмину потрібно в банках або коробках. Термін зберігання
до 3 років.
Препарати плодів кмину звичайного проявляють антигістамінну, жовчогінну, вітрогінну, ніжну проносну,
відхаркувальну, антимікробну, антисептичну, тонізуючу
і загоювальну дію. Як гіркота вони покращують апетит і
травлення, знімають біль в області шлунково-кишкового
тракту і спазми з гладеньких м'язів (кишечник, сечоводи,
матка та ін), посилюють діурез, сприяють відділенню слизу й мокротиння в дихальних шляхах, покращують функції
ендокринних залоз, налагоджують менструальний цикл.
У медицині плоди кмину звичайного застосовують у
разі розладів травлення, для посилення функції травних
залоз, при розладах функції кишечнику (атонії, диспепсії,
метеоризмі, кишкових кольках, колітах з метеоризмом) і
для зниження процесів бродіння і гниття в кишечнику. Їх
рекомендують у разі бронхітів, бронхіальної астми, хвороб нирок, печінки, холециститу, хронічного панкреатиту,
гіпертонічної хвороби, невралгії, а також для посилення
виділення молока у матерів-годувальниць. Плоди кмину
звичайного включені в збори лікарських рослин.
Препарати з плодів кмину незначно знижують
кров'яний тиск, вони діють заспокійливо. Їх застосовують як профілактичний засіб проти захворювання на рак
(ефективністю вирізняються терпени, наявні в ефірній
олії). Плоди кмину можна застосовувати для лікування
атеросклерозу, оскільки в них є речовини, яким притаманні ліполітичні властивості.
За даними деяких учених, у плодах кмину є речовини, що підтримують у клітинах людського організму кислотно-лужну рівновагу. Вони не тільки забезпечують організм лужними компонентами, а й пригнічують процеси
бродіння в кишечнику, дезінфікують його.
У плодах кмину є також речовини, що сприяють поліпшенню перистальтики шлунково-кишкового тракту. Вони
сприяють кращому відтоку жовчі, тому їх застосовують
у лікуванні запалень жовчного міхура й селезінки. Вони
сприяють виділенню сечі, проявляють спазмолітичний
вплив, діють на сечоводи. Корисно щодня жувати і з'їдати
3-5 г сухих плодів кмину або додавати його в їжу як приправу.
В ароматерапії в домашніх умовах застосовують насіння та ефірну олію кмину звичайного у разі бронхіту,
ларингіту, застуди, диспепсії, кольок, спазму кишечнику
і поганого апетиту. Ефірна олія кмину проявляє антимікробні властивості.
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Використання плодів кмину звичайного як прянощів
розпочато первісною людиною. Плоди кмину покращують смак м'ясних, рибних, грибних, овочевих, сирних і
борошняних страв. І нині традиційно плоди кмину звичайного використовують як популярну пряність, найчастіше
у випіканні хлібо-булочних виробів, у кондитерському
виробництві та у виготовленні різних сортів сиру, призначених для тривалого зберігання, а також приготуванні
всіляких солінь, квашень, під час консервування овочів,
риби та ін.
Як приправа корисні молоді пагони й листки, а також
коренеплоди, особливо навесні. Коренеплоди їдять свіжими, тушкованими, уварюють з цукром або медом, маринують У молодому листі є не тільки ефірна олія, але
й вітамін С, каротин, хлорофіл, мікроелементи. Навесні,
коли не вистачає зелені, подрібнене листя кмину можна
додавати до салатів, супів. У супи замість петрушки або
пастернаку можна додати коріння кмину.
Ефірна олія з плодів кмину також знаходить різноманітне застосування в харчовій і фармацевтичній промисловості як у цілісному вигляді, так і його складова
частина - карвон.
Ефірну олію кмину звичайного застосовують як засіб
для гальмування життєдіяльності мікроорганізмів, що
спричиняють псування продуктів і для запобігання передчасному розпусканню бруньок бульб картоплі у сховищах.
Кминну олію і карвон застосовують у виробництві
кминної горілки і лікерів, а його плоди - у виготовленні
німецького лікеру «Киттеї». Лімонен, який залишається
як побічний продукт у процесі одержання карвону, застосовують для ароматизації мила.
Ефірна олія додається до лікарських препаратів як ароматизатор. Вона є цінним компонентом для зубної пасти
та рідини для полоскання порожнини рота, а також входить до складу інших виробів парфумерії та косметики.
Для птахів кмин є сильною отрутою [6].
Свистуля широколиста або татарська (Соп^еіїпит
Шї/оїшт Rupr., Syn. Соп^еіїпит tataricum Ноіїт. Родина селерові (Аріасеае). Багаторічна трав'яна рослина
заввишки 50-130 см. Листки тричі-чотирипірчасторозсічені, в обрисі широко трикутні, черешкові. Зонтики дрібні, багатоквіткові. Росте по берегах річок, на галявинах, в
арчевниках (яловиці), і високогірних луках по усій Киргизії на висоті до 3300 м. Дослідженнями установлена
наявність у свистулі широколистій алкалоїдів (0,24%),
сліди кумаринів, лактонів і серцевих глікозидів. Дубильні
речовини, флавоноїди і сапоніни не виявлено [1]. За іншими відомостями [14] корені містять ефірну олію 0,4%.
У надземній частині знайдено ефірну олію (0,08-0,27%),
флавоноїди (кверцетин, кемпферол). У плодах - ефірна
олія (0,34-0,43%), кумарини 0,07%.
У китайській традиційній медицині застосовують відвар як болетамувальний засіб і у разі дисменореї та інсульту. Плоди - болетамувальний і той, що розслаблює
міометрій, засоби, а також у разі хронічного коліту та ен-
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тероколіту [14].
У киргизькій народній медицині відвар і настій кореня
широко застосовують у разі різноманітних захворювань
шлунково-кишкового тракту як знеболювальний засіб.
Токсична дія настоянки свистулі починається з дози
10 мл/кг - тварини стають малорухливими, із зниженою
реакцією на біль. Загибель мишей починається з дози
30-35 мл/кг маси тіла.
Настоянка свистулі широколистої незначно впливає
на характер спонтанних скорочень ізольованої кишки,
знижуючи тонус і амплітуду скорочень кишкових м'язів,
спричинених хлоридом ацетилхоліну; помітно знижує артеріальний тиск [1].
Рослину застосовують як інсектицид для знищення
клопів [14].
Семеновія заілійська, Борщівник заілійський.
(Semenovia transiliensis Regel et Herd., Syn. Heracleum
transiliense (Regel & Herd.) O. & B. Fedtsch.). Родина селерові (Apiaceae). Багаторічна трав'яна рослина. Корінь веретеноподібний. Стебло одне, заввишки 50-60 см, округле
Зонтики на довгих ніжках, 7-11-променеві, близько 5 см
шириною, зонтички 15-20-квіткові. Росте в поясі хвойних
лісів на відкритих трав'яних схилах, рідше на кам'янистих
місцях і в річкових долинах. Поширена в Казахстані, трапляється в Заілійському, Кунгей, Терськей і Киргизькому
Ала-тау.
У плодах виявлено кумарини (бергаптен, імператорин,
ізобергаптен, ізопімпінелін, пімпінелін, сфондин, умбеліферон). Плоди не можна застосовувати у БАДах [14].
Ферула заілійська (Ferula transiliensis (Herder) Pimenov). Родина селерові (Apiaceae). Багаторічна трав'яна
рослина заввишки 40-б0 см. Росте на дрібнощебенястих
осипах, схилах, скелях, чагарниках, у гірських степах на
висоті 1600-3700 м у Паміро-алайському, Тянь-шанському і Джунгаро-тарбагатайському флористичних районах.
У киргизькій флорі рід ферула представлений 31 видом, лише 10 видів з них відомі як смолоносні рослини,
ферула заілійська до них не належить [5].
Серед них є монокарпіки - види, які цвітуть і плодоносять один раз на останньому році життя, і полікарпіки,
тобто - цвітуть і дають плоди не один раз. У природі ферули-монокарпіки живуть б-10 років. В останній рік життя вони ростуть неймовірно швидко: за добу квітконоси
збільшуються на 20-25 см. ферули-полікарпіки уперше зацвітають на 4-б-й рік. У подальшому вони цвітуть щорічно і відмирають лише на 10-15 році життя (в культурі деякі види можуть рости 30-50 років). Квітки дрібні, жовті
в складних зонтиках, які в свою чергу зібрані в розлогі
суцвіття.
Трава містить ефірну олію (0,57%), плоди - кумарин
(0,05%). У коренях виявлено сесквітерпенові лактони (таласин А, таласин В).
Лактони коренів проявляють активність щодо гриба
Candida albicans [14].
Яглиця альпійська (Aegopodium alpestre Ldb.). Родина селерові (Apiaceae). Багаторічна трав'яна рослина
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заввишки до 70 см. Росте у хвойних, хвойно-широколистяних лісах, рідше у листяних, на заплавних і субальпійських луках, у чагарниках до висоти 3500 м у Паміро-алайському, Тянь-шанському і Джунгаро-тарбагатайському
флористичних районах. Рослина лікарська, нектароносна,
кормова і фарбувальна.
У надземній частині містяться сапоніни, кумарини (0,25%). Листки мають вітамін С, суцвіття - флавоноїди (кверцетин, кемпферол), плоди - ефірну олію
(3,25%), кумарини (0,27%). У коренях виявлено кумарини
(0,02%-0,23%).
Екстракт коренів проявляє протипухлинну активність.
Сік із трави в японській медицині застосовують місцево у
разі ревматизму, настій - запаморочення. Весною зелень
яглиці альпійської використовують в салати. Рослина дає
жовту і зелену фарби [14].
29. Родина Селітрянкові (Nitrariaceae)
Селітрянка сибірська (Nitraria sibirica Pall.). Родина
селітрянкові (Nitrariaceae). Кущ заввишки до 1 м. Росте
на солончаках, соленосних глинах, кам'янисто-щебнястих
грунтах, осипах, горбистих пісках, оголеннях вапняків від
рівнин до середнього гірського поясу в усіх районах Середньої Азії, крім Каракумського флористичного району.
Надземна частина містить алкалоїди 0,25-0,28%
(ізонітрамін, нітрарамін, (-)-вазіцинон, (±)-нітрагін, шоберин, N-окис нітрараміну, сибірин, нітрабірин 0,0002%).
Стебла, листки, пуп'янки, квітки, плоди, насіння містять
алкалоїди в % відповідно - 0,1-0,16; 0,3-0,67; 0,31; 0,35;
0,29; 0,12. У корені знайдено алкалоїди (0,029-0,056%).
Для суміші алкалоїдів експериментально установлені
висока токсичність для холодно- й теплокровних тварин і
гіпотензивна дія.
У Монголії плоди використовують у їжу, вони придатні для виробництва соків, повидла, джемів, харчових
барвників [14].
30. Родина Тамариксові (Tamaricaceae)
Реомурія джунгарська (Reaumuria soongorica (Pall.)
Maxim.). Родина тамариксові (Tamaricaceae). Приземистий чагарник заввишки 10-25 см з блідо-жовтою корою
і численними звивистими, густо улистненими гілочками
(здебільшого розпростерті або висхідні). Листки дрібні
(завдовжки 1,0-1,5 мм, завширшки 0,5 мм), лускоподібні,
циліндричні, лінійні, м'ясисті, тупі, вкриті крапчастими
залозками. Квітки дрібні, білі, поодинокі чи утворюють
колосоподібні улистнені суцвіття. Пелюстки завдовжки
3,0-4,5 мм, завширшки 2,5 мм.
Росте у кам'янистих, пустельних солонцюватих степах; на сухих кам'янистих схилах, солонцях і солончаках.
Поширена у Сибіру і Середній Азії (Прибалхашшя і ТяньШань).
На базі Інституту хімії Університету Карачі (Пакистан) молодшим науковим працівником Минбаєвою Ж. Т. з Євразійського національного університету
ім. Л. Н. Гумільова (м. Астана) у 2007 році були проведені
спільні фітохімічні дослідження лікарських рослин Центральної Азії, зокрема хімічне дослідження рослин роди-
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ни тамариксових (Reaumuria soongаrica (РяИ.) Maxim. і
Tamarix arceuthoides Bgе.) з метою виявлення у них біологічно активних речовин. Нею встановлений амінокислотний і жирокислотний склад, знайдені поліфенольні та
терпеноїдні сполуки, а також вивчено антибактеріальну,
антиоксидантну та імуномодулюючу активність екстрактів Reaumuria soоngаrica (Pall.) Maxim. Подібний хімічний склад і фармакологічні властивості характерні й для
Tamarix arceuthoides Bgе.
Близький вид. Реомурія туркестанська (Reaumuria
turcestanica). Напівкущик заввишки 20-60 см, з жовтуватою корою і багатьма прямими, густо улистненими гілочками. Листки плоскі, шкірясті яйцеподібні чи овальні. Квітки дрібні, численні у рідкій китиці завдовжки
4-9 см, завширшки 3-4 мм. Росте на солончаках, соленосних пісках, піщаних рівнинах, лісових пагорбах,
низькогір'ях, оголеннях червоних глин, кам'янистих
схилах передгір'їв. Поширна на Кавказі, у Середній Азії
(Прибалхашшя, Кара-Куми, Гірська Туркменія, ПаміроАлай, Тянь-Шань) [8, 9, 10].
31. Родина Тирличеві (Gentianaceae)
Тирлич бородатий (Gentianopsis barbata (Froel)
Ма, (S'уп. Gentiana barbata Froel.). Родина тирличеві
(Gentianaceae). Однорічна або дворічна рослина заввишки 6-60 см. Зростає на лісових галявинах, узліссях, луках;
лучних, степових, кам'янистих схилах, заболочених місцях, моренах, солонцюватих берегах річок, у розріджених
лісах, чагарниках у середньому і верхньому гірських поясах у Паміро-алайському, Тянь-шанському і Джунгаротарбагатайському флористичних районах. Лікарська, декоративна, отруйна і кормова рослина.
Надземна частина містить алкалоїди (0,2%), ксантони
(2,30-5,91%) (сверціаперенин, декусатин, гентіакохіанін,
гентіакаулеін, гентіабаварозид, 1-О-примверозид декусатину, 1-О-Р-0-глюкопіранозид 1-гідрокси-3,7,8-триметоксиксантону). Флавоноїди (апігенін, лютеолін, хризоериол,
тіліанін, 5,4-дигідрокси-7-метоксифлавон, космосиїн тощо), у-Пірони (4,33-7,87%).
У підземній частині виявили вуглеводи (глюкоза,
фруктоза, примвероза), ефірну олію, алкалоїди (0,17%),
кумарин, дубильні речовини, флавоноїди (ізоорієнтин,
ізоскопарин), ксантони (мангіферин, гентизин, декусатин,
сверціанін, гентіакаулеїн, ізогентіакаулеїн, свериаперенін,
гентіабаварозид, гентіакохіанін тощо).
У тибетській і монгольській медицинах надземна частина - один з основних складників, що входить до складу
понад 100 багатокомпонентних прописів у разі захворювань гепатобіліарної системи, особливо при гепатиті та
холециститі; хвороб печінки, ускладнених пневмонією.
У тибетській медицині трава входить до складних
зборів для лікування гострого і підгострого ендокардиту,
захворювань нирок, шлунка, септичних станів, гострих
і хронічних інфекцій, злоякісних пухлин, ларингіту, малярії, неврастенії, опіків, для поліпшення обміну речовин,
а також як компонент протизапального збору.
У монгольській медицині траву використовують як
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протигарячковий засіб особливо у разі інфекційних захворювань. У китайській традиційній медицині траву - як
тонізуючий засіб.
Експериментально доведена ефективність відвару, сухого екстракту (окремо і в складі комплексних прописів),
поліфенольної та етилацетатної фракції у разі гострого
токсичного гепатиту; на цій же моделі виявлено антиоксидантні, цитопротекторні, протизапальні, антигістамінні
властивості, а також стимулювання процесів репарації,
регенерації та мітозу клітин печінки і згортувальну систему крові та протромбіновий комплекс.
У тибетській медицині у складі комплексного пропису
«агар-35» квітки застосовують у разі атеросклерозу, ревматичних болей, неврозу серця, загальних неврозів, тахікардії, задишки, міокардиту, пневмонії, нефриту, сухого
кашлю, подагри.
У Сибіру настій і відвар квіток - для збудження апетиту і поліпшення травлення, у разі хвороб шлунка, діареї,
диспепсії, як загальнозміцнювальний засіб. На Російському Далекому Сході настій квіток застосовують у лікуванні туберкульозу легень і злоякісних пухлин. На Алтаї - у
разі сказу собак [15].
32. Родина Товстолисті (Crassulaceae)
Очиток Еверса (Sedum е»>е^и (Ledeb.) Н. 0№а. Родина товстолисті (Crassulaceae). Багаторічна трав'яна
рослина заввишки 10-25 см, з товстим стрижневим розгалуженим коренем, дерев'янистим кореневищем. Стебла нечисленні, заввишки 35-40 см; діаметром 0,5-0,6 см.
Суцвіття - довга, густа колосоподібна китиця. Ендем Киргизстану. Зростає на вологих місцях біля гірських сухих,
кам'янистих, напівзадернованих схилах, осипах, галечниках, сухих руслах річок і струмків, луках і в лісах на
висоті 1700-4100 м у Паміро-алайському і, Тянь-шанському і Джунгаро-тарбагатайському флористичних районах.
Корені заготовляють у липні, сушать у затінку. Рослина
декоративна, медоносна, пилконосна. кормова.
Фітохімічними дослідженнями в коренях родіоли Семенова знайдено дубильні речовини пірокатехінової групи (11,24%), флавоноїди (0,98%), кумарини. Алкалоїди,
сапоніни, лактони і глікозиди загальновизнаними методами не були виявлені. Настоянка родіоли проявляє гіпотензивну дію при невеликій токсичності препарату.
У народній медицині Киргизії відвари і настої коренів
застосовують у лікуванні хворих з явищами гарячки (тифозних), у разі пневмонії, туберкульозу легень, ревматизму, захворювань органів шлунково-кишкового тракту [1].
У медицині використовують траву. Вона містить органічні кислоти (щавлева, лимонна, яблучна), алкалоїд седамін, феноли та їхні похідні (арбутин), кумарини (ескулатин, умбеліферон), флавоноїди (кемпферол, кверцетин,
рутин, 7-рамнопіранозид і 4-глюкозид кемпферолу); антрахінони. У листках і квітках виявили вітамін С. Настій з
трави використовують для лікування ран і карбункулів у
вигляді тампонів, промивань і примочок.
У культурі крім звичайної форми є два різновиди: очиток Еверса круглолистий (Сорт Ыапит) і очиток Еверса
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однаковолистий (CompRose Carpet) [15].
Родіола Семенова (Rhodiola semenovii (Rgl. еt Herd)
A. Bor. Родина товстолисті (Crassulaceae). Багаторічна
трав'яна рослина з товстим стрижневим розгалуженим коренем. Стебла нечисленні, заввишки 35-40 см; діаметром
0,5-0,6 см. Суцвіття - довга, густа колосоподібна китиця.
Ендем Киргизстану. Росте на вологих місцях біля гірських
річок і струмків, луках і в лісах у Паміро-алайському і
Тянь-шанському флористичних районах. Корені заготовляють у липні, сушать у затінку.
Фітохімічними дослідженнями в коренях родіоли Семенова знайдено дубильні речовини пірокатехінової групи (11,24%), флавоноїди (0,98%), кумарини. Алкалоїди,
сапоніни, лактони і глікозиди загальновизнаними методами не були виявлені. Настоянка родіоли проявляє гіпотензивну дію при невеликій токсичності препарату.
У народній медицині Киргизії відвари і настої коренів
застосовують у лікуванні хворих з явищами гарячки (тифозних), у разі пневмонії, туберкульозу легень, ревматизму, захворювань органів шлунково-кишкового тракту [1].
33. Родина Цибулеві (Alliaceae)
Цибуля багатолиста (Alliumpolyphyllum Kar. et Kir.).
Родина цибулеві (Alliaceae). Багаторічна рослина, цибулин по одній-дві, прикріплені до вертикального або
косовисхідного кореневища, широко конічні, завтовшки
1,5-2,5 см, з бурими шкірястими, цілісними, неблискучими лусками. Стебло потужне, заввишки 20-60 см на Л - /
покрите гладенькими широко-лінійними піхвовими листками (5-6 шт.). Росте на щебенистих схилах середнього і
верхнього поясів гір. Поширена в котловині озера ІссикКуль, на схилах Киргизького Ала-Тау, Чаткалського, Таласького, Ферганського і Алтайського хребтів.
Із цибулі багатолистої виділено 10% суми стероїдних
сапонінів. Гемолітичний індекс дорівнює 1200 (цибулина). Сапоніни в малих дозах (10-20 мг/кг) спричиняють
глибокий, але короткочасний спад тиску крові. У дослідах
на щурах відмічена достовірна седативна дія [1].
Близький вид. Цибуля пскемська (Allium pskemens).
Росте у дикому стані на Тянь-Шані і Ташкентському Алатау.
Цибулина велика, яйцеподібно-видовженої форми,
діаметром 5-6 см, на розрізі біло-фіолетового кольору.
Цибулина цього виду із сильним, різким запахом і смаком,
гарним смаком зелені. Належить до групи гострих цибуль.
Її застосовують у національних кухнях узбеків, таджиків,
казахів, киргизів (часто в маринованому вигляді). Розводиться узбеками і таджиками на городах; поступово зникає в диких місцепроживаннях через масове збирання [17,
21].
34. Родина Черсакові (Dipsacaceae)
Скабіоза джунгарська (Scabiosa songorica Schrenk).
Родина черсакові (Dipsacaceae). Багаторічна трав'яна
рослина з дво-триголовим коренем. Стебло заввишки
20-60 (120) см, коротко опушене. Трапляється у різнотравно-злакових степах у передгір'ях разом з черсаком
лазоревим і сариндизом по усій території Киргизії, часом
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утворюючи невеликі зарості у Сир-дар'їнському, Паміроалайському, Тянь-шанському і Джунгаро-тарбагатайському флористичних районах.
У рослині виявили сапоніни (трава - 2,4%, корені
- 17,9%) з високою гемолітичною активністю (індекс
18750), флавоноїди (трава - 2,4%, корені - 0,77%). Корені містять органічні кислоти (0,13%), тритерпеноїди
(9,4-17,9%): зонгорозиди А, В, С (0,015%), D, E, F, G
(0,05%), H, I (0,06%), J, K, L, M (1%), N, O (1,2%), P,
R; у гідролізаті олеїнова кислота; стероїди, алкалоїди
(0,08-0,29%), вітамін С, дубильні речовини (2,86%), кумарин (0,12%), флавоноїди (0,77%).
У надземній частині знайдено: органічні кислоти
(0,16%), тритерпеноїди (5,5-8,4%), алкалоїди (0,03%), фенолкарбонові кислоти та їхні похідні, кумарин (0,12%),
флавоноїди (0,77%).
Сума сапонінів і препарат «зонгорозид» в експерименті проявляють седативну дію, достовірне зниження
артеріального тиску і підвищують стійкість організму до
гіпоксиї.
Зонгорозид збільшує вміст натрію в еритроцитах, зменшує вміст калію у плазмі крові та еритроцитах, підвищує
толерантність крові до гепарину, зменшує вміст фібриногену, збільшує індекс залипання і відсоток адгезованих
тромбоцитів з наступним підсиленням коагуляційного
потенціалу крові.
У народів Тянь-Шаню відвар надземної частини скабіози джунгарської застосовують проти респіраторних
інфекцій.
Внутрішньочеревне уведення сапонінів скабіози
джунгарської у дозі 200 мг/кг у мишей і щурів спричиняє
помітне зниження рухливості тварин, реакції на звукові
й больові подразнення. Ці ознаки зникають через 3-4 год
і стан піддослідних тварин нормалізується. Смертельна
доза (за Беренсом) становить для мишей 350 мг/кг, для
щурів - 500 мг/кг. Декоративна і кормова для верблюдів
рослина [1, 2].
35. Родина Шорстколисті (Boraginaceae)
Лінделофія стовпчикова (Lindelofia stylosa (Kar. et
Kir.) Brand). Родина шорстколисті (Boraginaceae). Багаторічна трав'яна рослина заввишки 20-60 см. Зростає на
щебенистих, кам'янистих дрібноземельних схилах, галечниках, тимчасово зволожених місцях, у типчакових степах на луках до верхнього гірського поясу у Паміро-алайському, Тянь-шанському і Джунгаро-тарбагатайському
флористичних районах.
У надземній і підземній частинах знайдено сапоніни,
алкалоїди (0,15% і 0,8%, відповідно). У стеблах і листках
- алкалоїди, кумарини. У суцвіттях - стероїди, сапоніни,
алкалоїди, кумарини, у насінні - алкалоїди (2,53%): віридифлорин, N-окис ехінатину.
У Науково-дослідному інституті хімії, міжнародного
центру хімічніх наук Університету в Карачі та на кафедрі
ботанікі Університету Азад Джамму І у м. Кашмір у 2005
році були виконані фітохімічні дослідження надземної
частин Lindelofia stylosa, в результаті чого було виділено
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сім фенілпропаноїдів (1-7), які ключають в собі три аналоги lithospermic кислоти (1-3), розмаринову кислоту (4)
і її похідні ефіри (5-7). Сполука 1 (перша) була визначена
як новий натуральний продукт. Ці сполуки в експерименті
проявили свої антиоксидантні властивості.
У 2008 році у цій же установі вперше були вилучені
шість складників з Lindelofia stylosa (Kar. et Kir.) Brand
- два нових фенілпропаноїди, р-кумарову і ферулову кислоти та два глікозиди нафталіну. Там же становлено, що
один пропілгалат: 2 - [3-гідрокси-4-(4-гідроксифенокси)
феніл] - 1 - (метоксикарбоніл) етиловий (E) - 3 - (3,4дігідроксіфеніл) проп-2-енової кислоти в усіх варіантах
виявився найактивнішим антиоксидантом з потенцією
майже подібною до пропілгалату. Перспективна лікарська
і декоративна рослина [15, 22, 23].
Висновки
Флора Киргизстану славиться цінними, уже добре вивченими видами рослин, такими як полин острогін (Artemisia dracunculus L.), псоралея кістянкова (Psoralea drupasea), софора товстоплода (Sophora
pachycarpa С. А. М.), патринія проміжна або кам'яна
валеріана (Patrinia intermedia (Hornem.) Roem &
Schult.), буквиця улистнена або чистець буквицеквітковий (Betonica foliosa Rupr.), зизифора пахучкоподібна (Ziziphora clinopodiodes Lam.), перовскія полинна
(Perovskia abrotanoides Kar.), датиска коноплева (Datisca
cannabina L.), лобода запашна (Chenopodium botris L.),
джида (Elaeagnus angustifolia L.), види родів еремурус
(Eremurus), ефедра (Ephedra), борець (Aconitum), кодонопсис (Codonopsis) та інші.

Маловивчені види - зайцегуб плоскоколючковий
(Lagochilusplatyacanthus Rupr.), змієголовник двічіпірчастий (Dracocephalum bipinnatum Reepr), шандра
нерівнозуба (Marrubium anisodon C. Koch.), ломиніс
джунгарський (Clematis songorica Bge.), нанофітон
їжачий (Nanophyton erinaceum (Pall.) Bge.), парнолист
нерівнобокий (Zygophyllum obliquum M. Pop.), кортуза
Бротеруса (Cortusa brotheri Pax ex Lipsky.), Повитиця
відігнута (Cuscuta. refleha Rohb.), повитиця польова
(C. campestris Yunck.), шолудивник довгокореневий
(Pedicularis dolichorrhiza Schrenk), кизильник багатоквітковий (Cotoneaster multiflora Bge.), перстач азійський
(Potentilla asiatica (Th. Wolf.) Juz.), жабриця загострена
(Seseli mucronathum (Schrenk) M. Pimen & Sdobnina),
селітрянка сибірська (Nitraria sibirica Pall.), реомурія
джунгарська (Reaumuria soongorica (Pall.) Maxim.), лінделофія стовпчикова (Lindelofia stylosa (Kar. et Kir.)
Brand).
А також ще невивченими видами - язичник великолистий (Ligularia macrophylla (Ledeb) DC.), гоніолімон Северцева (Goniolimon sewerzowii Herd.), маслинка
східна (Elaeagnus orientalis L.), первоцвіт довгострілковий (Primula longiscarpa Ledeb), повитиця зближена
(Cuscuta approhimatra Bab.), приворотень відхиленоволосий (Alchemilla retropilosa Luz.), семеновія заілійська, (борщівник заілійський). (Semenovia transiliensis
Regel et Herd.), ферула заілійська (Ferula transiliensis
(Herder) Pimenov).
Перелічені й незгадані види лікарських рослин флори
Киргизстану чекають працьовитих рук і на допитливий розум дослідників.
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В. І. Лушпа, А. М. Чурілов
ДИКОРОСЛІ ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ
ПІВДЕННОГО УЗБЕРЕЖЖЯ ОЗЕРА ІССИК-КУЛЬ
І ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ (КИРГИЗСТАН).
(Повідомлення ІІІ)

Приводятся особенности флоры и растительности Кыргызстана,
а также морфология, экология и химический состав 111 видов лекарственных растений южного побережья озера Иссык-Куль и прилегающих
территорий (Кыргызстан) и их применение в медицине и питании человека.

Ключові слова: лікарські рослини, фармакологія, фітотерапія,
Іссик-Куль, Киргизстан.

V. I. Lushpa, A. M. Churilov

Наведені особливості флори та рослинності Киргизстану, а також
морфологія, екологія і хімічний склад 111 видів лікарських рослин південного узбережжя озера Іссик-Куль і прилеглих територій (Киргизстан)
та їх застосування в медицині та харчуванні людини.

WILD MEDICINAL PLANTS
OF THE SOUTHERN COAST OF THE LAKE ISSYK-KUL
AND ADJACENT AREAS (KYRGYZSTAN).
(Report III)
Key words: medicinal plants, pharmacology, phytotherapy, Issyk-Kul,
Kyrgyzstan.

В. И. Лушпа, А. М.Чурилов
ДИКОРАСТУЩИЕ ЛЕКАРСТВЕНН1Е РАСТЕНИЯ
ЮЖНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОЗЕРА ИССЫК-КУЛЬ
И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ (КЫРГЫЗСТАН).
(Сообщение III)

The paper contains information on the plant world of Kyrgyzstan as well
as on morphology, ecology and chemical composition of 111 medicinal plant
species of the southern coast of the Lake Issyk-Kul and adjacent areas and
their use in medicine and human nutrition.

Ключевые слова: лекарственные растения, фармакология, фитотерапия, Иссык-Куль, Кыргызстан
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ЗВІТ
ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«НАРОДНА І НЕТРАДИЦІЙНА МЕДИЦИНА - УНІВЕРСИТЕТ ЗДОРОВ'Я»
ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВИСТАВКИ-ЯРМАРКУ «НЕТРАДИЦІЙНА МЕДИЦИНА-2013»,
(05-08 червня 2013, м. Київ)
За дорученням Кабінету Міністрів України від 05.02.13
р. №4072/1/1-13 у м. Києві відбулася спеціалізована
виставка-ярмарок «Нетрадиційна медицина - 2013».
Організатори: Державне управління справами, Національний комплекс «Експоцентр України», Державне
підприємство «Комітет з питань народної і нетрадиційної
медицини МОЗ України», ПВНЗ «Київський медичний
університет УАНМ», ВГО «Асоціація фахівців з народної
і нетрадиційної медицини України».
Метою проведення виставки-ярмарку була пропаганда
здорового способу життя, оздоровлення населення України та використання давніх традицій народної і нетрадиційної медицини, націлених на збереження та зміцнення
здоров'я людини.
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У програму спеціалізованого заходу були включені
доповіді, круглі столи, дискусії, презентації та наради за
наступними тематиками:
• ВООЗ і її роль в урегулюванні і розвитку народної
медицини.
• Світовий досвід застосування методів НіНМ в клінічній практиці: народна і нетрадиційна медицина світу.
• Міжнародна діяльність в розвитку народної і нетрадиційної медицини.
• Народна медицина і здоровий спосіб життя - запорука довголіття. Народна медицина слов'ян.
• Народна медицина і «Здоров'я нації», їх реалізація в
державних, національних програмах.
• Науково-медичне забезпечення розвитку НіНМ в Україні.
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