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УНАБІ (ZIZIPHUS JUJUBA MILL.) - ПЕРСПЕКТИВНА ЛІКАРСЬКА РОСЛИНА
(Огляд літератури)
Назва рослини Ziziphus походить від грецького слова ziziphon, яке в свою чергу було запозичене із перської мови - zizafun - народна назва будь-якого їстівного плоду. У культуру як плодові рослини введені три
види цього роду: Ziziphus jujuba Mill. - унабі, Ziziphus
mauritiana Lam. - зизифус індійський або мавританський та Ziziphus lotus Lam. - зизифус африканський.
Найбільш поширеним є Ziziphus jujuba Mill., що походить з Китаю (Східно-Азіатська флористична область).
Рослина була окультурена в давнину і широко
розповсюджена в країнах Південної і Східної Азії, на
півдні Європи, в Японії, Австралії. Культивується на
Кавказі і в Центральній Азії. Відомо близько 400 сортів.
У Лісостепу України сіянці середньо- та дрібноплідних форм унабі, що ростуть з 1981р. на території
плодового саду Національного ботанічного саду ім.
М.М. Гришка НАН. України (насіння було завезене з
Киргизії), задовільно зимують і плодоносять, хоча насіннєво не розмножуються, пагони їх дуже околючені,
плоди дрібні. У середньоплодих форм плоди не дозрівають, тому вони являють інтерес лише як зимостійкі вегетативні підщепи для сортів та вихідний матеріал
для селекції.
Зрілі плоди Ziziphus jujuba містять 42,25% води і
44,0% розчинних сухих речовин. Мезокарп містить
у сухій речовині 36.5% глюкози, 33,4% фруктози і
0,22% сахарози, 83,8 мг/100 г аскорбінової кислоти і
39,4 мг/100 г дегідроаскорбінової кислоти, 1,1% білка,
0,73% загальних фенолів і 1,7% золи, 12,4% нерозчинних і 6,7% розчинних волокон. Насіння містить 2,5%
загального жиру [97].
Водні витяги листя, квіток і плодів унабі дуже багаті цукрами, такими як уронові кислоти, арабіноза і
галактоза. Основною полісахаридною фракцією усіх
видів рослинної сировини є пектинові речовини. Вміст
водорозчинних полісахаридів ( В Р П С ) у листі, плодах
та квітках становить 7,8%, 5,1% і 18,3%, відповідно.
Полімери, екстраговані гарячою водою з різних органів, були різними за ступенем розгалуження та ступенем етерифікації. Усі ВРПС показали імунобіологічну ефективність, особливо В Р П С плодів і квіток [108].
Водорозчинні полісахариди під час розвитку плоду сильно змінюються по відношенню до їх загального
вмісту та моносахаридного складу. Загальна кількість
полісахаридів зростає у процесі дозрівання плодів.
Аналіз складу показав, що маноза у складі полісахари-

дів була виявлена тільки у початковій стадії. Арабіноза
і галактоза домінували на всіх етапах. Ксилоза і глюкоза зберігаються у низьких пропорціях [16, 20].
Відповідно до [16] із плодів унабі екстракцією водою з наступною депротеїнізацією і фракціонуванням
на колонці DEAE-Sepharose ^ - 6 В були виділені полісахаридні фракції - нейтральна і три кислі з молекулярною масою від 40566 до 129518 Дальтон.
Екстракцією 70% метанолом із насіння унабі виділені циклічні амінокислоти - 4-гідроксиметил-1-метилпіролідин-2-карбонова кислота (основний компонент) і 4-гідрокси-4-гідроксиметил-1-метилпіролідин-2-карбонова кислота у співвідношенні 4:3 [50].
Екстракцією водою з наступним відділенням і
очищенням шляхом іонного обміну на силікагелі G
із плодів унабі були виділені циклічні нуклеозиди
- цАМФ і цГМФ [17, 33]. Вміст цих сполук у плодах
становить 100-500 нмоль/г і 30-50 нмоль/г, відповідно
[63].
Плоди унабі містять 1,33 г/100 г жирної олії, основні жирні кислоти плодів - це лауринова, капринова, лінолева, пальмітолеїнова, пальмітинова і олеїнова кислоти. Вміст каротиноїдів коливається від 4,12 до 5,98
мг/100 г [34].
Із насіння унабі були виділені тригліцериди:
1,3-ди-0-[9^)-октадеценоїл]-2-0-[9^),12^)-октадекадієноїл]гліцерол і суміш жирних кислот - лінолевої,
олеїнової, стеаринової [2], а також ідентифіковані лауринова, міристинова, пальмітинова, пальмітолеїнова,
арахідонова і докозаноєва кислоти [85] та розроблений
метод одночасного кількісного визначення 11 основних компонентів: 2 сапонінів і 9 жирних кислот [84].
Фенольні сполуки унабі представлені різними класами - це ароматичні спирти, фенолкарбонові кислоти, катехіни, флавоноли, флавони. Загальний вміст
фенольних сполук у шкірці у п'ять-шість разів вищий,
ніж у м'якоті [11]. Результати [93] показують, що шкірка плодів усіх сортів має високий антиоксидантний
потенціал. Основна фенолкарбонова кислота у плодах
- протокатехова, вміст галової, хлорогенової і кавової
кислот виявився нижчим.
Із похідних ароматичних спиртів у плодах унабі
ідентифікований глікозид бензилового спирту - зизибіозид ІІ, вміст якого коливається від 0,013% до
0,041% [25].
Із листя і кори унабі були виділені катехіни і проціанідини, у тому числі 8 мономерних катехінів -

© Т.В.Джан, О.Ю. Коновалова, Т.К. Шураєва, Ф.А. Мітченко,

41

•

I I I

Біологія та фармація
(-)-епіафзелехін, (-)-епікатехін, (-)-епігалокатехін,
(-)-епікатехін галат, (-)-епігалокатехін галат (+)-катехін, (+)-катехін галат, і (+)-галокатехін, 4 димерних
проціанідини - (-)-епіафзелехін-(4р-8)-(-)-епікатехін,
проціанідин В2, (-)-епікатехін-(4р-8)-(-)-епігалокатехін, і (-)-епіафзелехін -(4р-8)-(-)-епігалокатехін і 4
олігомерних проціанідіни, що складаються з епіафзелехіну, епігалокатехіну, катехіну і епікатехіну з різним
ступенем полімеризації [66]. За даними [26] проціанідин В2, епікатехін, рутин, гіперозид і кемпферол глюкозид-рамнозид присутні також у плодах унабі.
За даними [26], у плодах унабі присутні флавоноли:
рутин, гіперозид, кемпферолу-глюкозил-рамнозид.
Із насіння унабі були виділені С-глікозиди апігеніну:
вітексин, ізовітексин, ізовітексин-2"-0-р^-глюкопіранозид та його метилового ефіру генкваніну: свертизин,
спінозин, 6'''-гідроксибензоїлспінозин, 6'''-кумароїлспінозин, 6 -феруїлспінозин, ізоспінозин, 6 -феруїлізоспінозин, ізофлавоноїд пуерарин. Спінозин і свертизин проявили помітну седативну активність [26, 35,
57].

ми рослини. Найбільший вміст тритерпенових кислот
у м'якоті, до 8,31 мг/г, потім у шкірці, найменший вміст
у стеблах - лише 1,13 мг/г. Найбільший вміст флавонів
був у шкірці - до 23,49 мг/г, а потім у листі і стеблах,
найменший вміст у м'якоті - лише 2,04 мг/г [83].
У сировині унабі міститься значна кількість тритерпенових сполук, зокрема тритерпенових кислот. Із
плодів були виділені тритерпенові кислоти цеанотанового типу - колубринова (зизибераналова), цеанотова,
цеанотенова, епіце нотова, зизибераналінова кислоти
[9, 45]:
СН2
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Колубринова

Епіцеанотова
кислота
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лупанового типу - алфітолова, бетулінова, бетулонова кислоти [9, 45]:

Н5С*

"СЙ3

Алфітолова кислота

6"'-и-кумароїлспінозин

6"'-феруїлспінозин

У листі унабі були також ідентифіковані С-глікозиди, похідні спінозину: 6'''-синапоїлспінозин, 6'''-феруїлспінозин і 6'''-п-кумароїлспінозин [58], а також
рутин [85].
За даними широкомасштабного дослідження [91],
в якому вивчалися 24 сорти унабі (зразки шкірки
плодів, м'якоті, листя і стебла, які були зібрані у стадії
білого дозрівання, хрусткого дозрівання і повного дозрівання), було встановлене дуже чітке розходження за
вмістом тритерпенових кислот і флавонів між різними
сортами унабі. Наприклад, вміст тритерпенових кислот
в «Yunchengxiangzao» - 10.85мг/г, у «Риуа^Ьеіао№еп»
- 2,63 мг/г; вміст флавонів в «Taigushenglizao» - 24,38
мг/г, у «Jiaochengjunzao» - тільки 7,53 мг/г. Було дуже
чітке розходження і за вмістом тритерпенових кислот
та флавонів між стадіями дозрівання. Найбільший
вміст тритерпенових кислот у повній стадії дозрівання,
а найнижчий - у білій стадії. Зміна вмісту флавонів не
була відмічена. Є дуже чітке розходження за вмістом
тритерпенових кислот і флавонів між різними частина-
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Бетулінова кислота
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Бетулонова кислота

олеананового типу - олеанолова, олеанонова кислоти [9, 45]:

н3с

тсн5

Олеанолова кислота

н3с

сн

Олеанонова кислота

Помонова кислота

Цеанотова, епіцеанотова, цеанотенова, зизибераналова, алфітолова, бетулінова, 2а-гідроксиурсолова,
маслинова і олеанолова кислоти виділені також із листя унабі [85].
Із насіння унабі були виділені бетулінова кислота
та її ефір - 3-0-[9^)-октадеценоїл] бетулінова кислота [2].
Із коренів унабі виділені тритерпеноїди ланостанового типу - зизифуланостан-21-ова кислота (ланоста-25 (26)-ен-9а-ол-21-ова кислота) і терпен-5-лактон
зизифуланостан-18-ової кислоти (ланоста-25 (26)-ен22р-ол-18-ова кислота 3(19)-oлід) [60]; урсанового
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типу - зизифурсолова кислота (18р,Н-урс-20 (30)-ен3р,-ол-28-ова кислота), ізозизифурсолова кислота
(18р,Н-урс-20 (30)-ен-2а,-ол-28-ова кислота) [61, 49].
Д л я сировини унабі характерна наявність ефірів
тритерпенових і гідроксикоричних кислот. У плодах
унабі ідентифіковані цис- і транс-ізомери 3-О-п-кумароїлалфітолової та 3-О-п-кумароїлмаслинової кислоти [9, 45], у коренях - 2-О-протокатехуоїлалфітолова,
2-а-гідроксипіракренова і 3-О-протокатехуоїлцеанотова кислоти [56].

антикомплементарну активність із ІС(50) 101,4, 143,9,
163,4 мкМ, відповідно. Тритерпеноїди цеанотанового і
лупанового типу виявилися неактивними [9].
Відповідно до [18], вміст тритерпенових кислот
в плодах Ziziphus jujuba var. spinosa був вищим, ніж у
плодах Z. jujuba, особливо для помонової кислоти. Відмінності були виявлені серед різних частин Z. jujuba
var. spinosa, м'якоть має більшу кількість тритерпенових кислот, ніж насіння і насіннєва оболонка.
Із сировини унабі виділена низка тритерпенових
глікозидів - ююбозидів, в основі яких лежить структура ююбогеніну [14, 15, 57, 58, 84-85, 88-90, 98]. У процесі хімічного і ферментативного гідролізу ююбозидів
A, B і С, одержані просапогеніни I, II і III [98].
Із насіння унабі був виділений новий протоююбогеніновий тип тритерпенових бідесмозидів - протоююбозиди А, В, В1. Структура протоююбозидів А, В і В1
була визначена на основі хімічних і фізико-хімічних

НС
' НзС Ън Н

2-а-гідроксипіракренова кислота 2-О-протокатехуоїлалфітолова кислота

3-О-цис-п-кумароїлмаслинова, 3-О-транс-п-кумароїлмаслинова і олеанолова кислоти виявили помітну

Таблиця 1
Циклопептидні алкалоїди унабі
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даних, які включали перетворення до відомих ююбозидів з використанням ферментативного гідролізу [15].

" • Ч . С ^ - С Н з

о

сн3 ТН3Н

Н3С

Ююбогенін

СН]

Протоююбогенін

Ююбозиди А1 і С та ацетилююбозид В виявили
здатність інгібувати вивільнення гістаміну з клітин перитонеального ексудату у щурів [14]. Протоююбозиди
А і ююбозиди А, В і С показали потужну імунологічну
активність [15].
Для унабі, як рослини родини крушинові, характерна присутність циклопептидних алкалоїдів ( Ц П А ) у
плодах, насінні, листі, корі та коренях (табл. 1).
ЦПА є рослинними поліамідами, у структурі яких
міститься амінокислотний залишок у різних модифікованих формах як частину 13-, 14- чи 15-членну гетероциклічних кілець. Число кілець використовується як основа класифікації цієї групи природних
сполук. Велика група 14-членних алкалоїдів у свою
чергу поділяється за вмістом р-гідроксиамінокислот,
а саме, ті, що містять р-гідроксилейцин (тип франгуланіну), р-гідроксифенілаланін (тип інтежерину),
транс-р-гідроксипролін (тип амфібіну-Б) [94]. Перші
дослідження цих природних сполук виявилися досить
складними і структура багатьох із запропонованих сполук була пізніше переглянута [1, 3, 8, 21, 23, 44, 53, 64,
65, 72-76, 78, 80, 86, 100].
За класифікацією [94] для алкалоїдів І типу характерна наявність простої ефірної групи, утвореної
п-гідроксистириламіном і р-гідроксилейцином; алкалоїди ІІ типу містять у кільці залишок фенілсерину;
алкалоїди ІІІ типу вирізняються наявністю у молекулі

фрагменту транс-3-гідроксипроліну. Циклопептидні
алкалоїди з 13-членним кільцем містять крім фрагменту транс-3-гідроксипроліну залишок р-(2-метокси-5-гідрокси) стириламіну. У випадку ЦПА з 15-членною кільцевою системою замикання кільця проходить
шляхом утворення зв'язку між р-вуглецевим атомом
амінокислоти і ароматичним ядром, як у мукроніну А.
Характерною особливістю алкалоїдів цієї групи є наявність 2-метокси-5-(3-аміновініл)-фенілаланінового
фрагменту, який інколи має додаткову метоксильну
групу в ароматичному кільці і залишок ізолейцину. У
таблиці 1 наведені деякі циклопептидні алкалоїди унабі.
Перші ізохінолінові алкалоїди були виділені із листя унабі (нуциферин і ^ м е т и л к о к л а у р и н ) і кори
коренів (коклаурин) унабі [5]. Із листя унабі, культивованих в Узбекистані, були виділені інші тетрагідроізохіноліновані алкалоїди: ізоболдин, норізоболдин,
азимілобін, коклаурин, юзифін та юзирин, із насіння
були виділені юзирин та лізикамін [4,7], у плодах ідентифіковані норнуциферин та оксонуциферин (лізикамін) [43] (табл. 2).
Було встановлено, що юзифін має структуру
8-гідрокси-Ш-(4-гідроксибензил)-7-метокситетрагідроізохіноліну і юзирин, що є 7-гідрокси-1-(4-гідроксибензил)-6-метоксиізохіноліном [5].
Із насіння та плодів унабі теж були виділені алкалоїди ізохінолінового (апорфінового) типу - даечалкалоїд С (лізикамін, оксонуциферин) та даеалкалоїд Е
(норнуциферин), зизифузин [4, 7, 43]:
Лізикамін та норнуциферин виявилися найбільш
ефективними у потенціюванні гексабарбітал-індукованого сну [43].
Плоди унабі - офіцинальна сировина в КНР. У відповідності до Фармакопеї К Н Р [63] основними БАР
плодів унабі є тритерпени і тритерпенові сапоніни,
С-глікозиди спінозин і свертизин, циклічні нуклеотиди та полісахаридний комплекс зизифус-арабінан.

Таблиця 2
Ізохінолінові алкалоїди унабі
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Стандартизація плодів унабі проводиться за вмістом
3-О-п-кумароїлалфітолових кислот та ююбозидів А і В.
Лікувальні властивості мають плоди, листя, насіння, кора пагонів, корені і деревина. Для лікувальних
цілей краще використовувати свіжі плоди, але придатні і сушено-в ялені.
Фармакологічними і клінічними дослідженнями
підтверджені діуретичні властивості плодів і листя зизифуса (застосовували 10% настій). За даними клінічних дослщжень плоди мають і гіпотензивні властивості. Встановлено, що оптимальний гіпотензивний
ефект викликає 10% відвар плодів у дозі 60 мл 4-6 разів
на день, а також свіжі плоди чи цукати по 8-10 штук 3-4
рази на день. Зменшення дози викликає менш помітний гіпотензивний ефект, а збільшення її на 25 і 50%
не приводить до достовірного збільшення депресорної
дії. Найвиразнішу антигіпертензивну дію проявляє
відвар, значно меншу — свіжі й сушені плоди. Активніший фармакодинамічний ефект відвару, можливо, був
зумовлений тим, що лікарська форма відвару з фармакологічного погляду є оптимальнішою для прояву
його резорбтивної дії. Особливо виразний гіпотензивний ефект плодів зизифуса спостерігається у хворих
з гіпокінетичним типом кровообігу [58]. Крім того,
відвар плодів зумовлює помірний седативний ефект
[103].
Насіння Ziziphus jujuba у традиційній китайській
медицині використовується для лікування безсоння.
Флавоноїди і сапоніни викликають значне скорочення часу ходьби і кількості скоординованих рухів мишей, значно збільшували час сну. Порівняльний аналіз
показав, що сапоніни справляють більш ефективну
седативну та снодійну дії, ніж флавоноїди, полісахариди не виявили седативної та снодійної активності
[19, 52]. Сапоніни знежиреного екстракту насіння потенціювали індукований барбітуратами час сну [102].
Внутрішньочеревне введення флавоноїдів спінозину і
свертизину, виділених із екстракту насіння петролейним ефіром, мали м'яку пригнічувальну дію на Ц Н С і
подовжували час сну [102]. За даними [87], спінозин
подовжує пентобарбітал-індукований час сну через серотонінергічні механізми.
Підшкірне введення водної витяжки насіння пригнічувало центральну нервову систему, що визначалося
потенціюванням часу сну, індукованого гексабарбіталом, та гіперактивність, викликану кофеїном [82]. У
той же час, внутрішньочеревне введення 75% метанольного екстракту насіння не виявило жодного впливу на індукований барбітуратами сон [41, 43]. За даними [12, 32], спиртовий екстракт насіння Ziziphi jujuba
має анксіолітичний ефект при більш низьких дозах і
седативний - при вищих дозах.
Заспокійливий ефект у мишей спостерігається при
внутрішньочеревному і внутрішньошлунковому введенні бутанольного, метанольного або алкалоїд-збагаченої фракції метанольного екстракту плодів [41, 43].
Найбільш активними компонентами виявилися норнуциферин і лізикамін [43].
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Високі дози ююбозиду А можуть пригнічувати гіперактивність гіпокампу [46-48, 96].
Екстракт насіння унабі проявляє нейропротекторну активність, пригнічуючи ^ м е т и л ^ - а с п а р т а т - і н дуковану загибель нейронів клітин [69]. Введення
екстракту унабі збільшує число Ki67 (маркерів клітинної проліферації клітин у субгранулярній зоні зубчатої
звивини, а також збільшує число маркерів диференціації нейробластів [110].
Водний екстракт плодів унабі значно ослаблює скополамін- і р-амілоїдпептид-індуковану амнезію. Використання скополамін-індукованої амнезії як біопроби
для подальшої ізоляції біологічно активних речовин
показало, що антиамнестичний ефект існує в етилацетатній фракціі [95].
Дослідження протиракових ефектів плодів Ziziphus
jujuba і механізмів дії в людських клітинах гепатоми
(HepG2) виявили, що екстракт унабі знижував життєздатність ракових клітин. Подальше розділення
екстракту органічними розчинниками показало, що
хлороформна фракція є найбільш ефективною [59, 38].
Високу
цитотоксичну
активність
показали
3-О-п-кумароїлалфітолова (цис- і транс-ізомери), бетулінова та бетулонова кислоти. Цитотоксична активність 3-O п-кумароїлалфітолової кислоти вища, ніж у
інших сполук. Ці результати показують, що етерифікація п-кумаровою кислотою C-3 положення тритерпенових сполук лупановового типу може відігравати
важливу роль у посиленні цитотоксичної активності
[24].
3-О-цис-п-кумароїлмаслинова, 3-О-транс-п-кумароїлмаслинова і олеанолова кислоти виявили помітну
антикомплементарну активність [9]. За даними [96,
104], антикомплементарну активність in vitro проявляє полісахарид, виділений із водного екстракту плодів
унабі. Екстракти, одержані при екстракції насіння гексаном та 90% метанолом, гальмують колаген-індуковану агрегацію тромбоцитів у пробірці [107].
Плоди унабі впливають на активність імунної системи. Внутрішньошлункове введення мишам водної
фракції плодів, збагаченої полісахаридами, підвищує
активність природних клітин-кілерів [105, 108]. Полісахаридний комплекс, виділений із унабі, збільшує
масу тимусу і селезінки у мишей, збільшує проліферацію спленоцитів і перитонеальних макрофагів [77].
Внутрішньочеревне введення екстракту плодів
або активної складової екстракту, етил- -D-фруктофуранозиду, гальмує гемаглютинацію, індуковану
анафілаксією у щурів [103]. Сольовий екстракт плодів
(екстрагент - 0,85% розчин натрію хлориду) запобігає
гемолізу мембран еритроцитів in vitro, індукованому
гіпотонічним і тепловим стресом [71]. Олігоглікозиди
ююбозиди А1 і С та ацетилююбозид В в різних концентраціях інгібують вивільнення гістаміну із перитонеального ексудату клітини щурів, індуковане реакцією
антиген-антитіло [14].
Дослідження, проведені на різних моделях, показали протизапальні властивості екстрактів плодів унабі.
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Метанольний екстракт плодів не пригнічує індукцію
інтерлейкіну-8 в активованих ліпополісахаридом макрофагах щурів in vitro [55]. Внутрішньошлункове
введення щурам екстракту плодів на 95% етанолі показало значне пригнічення розвитку набряку лапи щурів,
індуковане карагеніном, і зменшення гранульоми, індукованої ватним тампоном [78]. Екстракти, одержані
екстракцією насіння бутанолом та діетиловим ефіром,
проявили протизапальну активність на моделі стабілізації альбуміну in vitro [42].
Водно-спиртовий екстракт листя має гіполіпідемічні властивості [37], викликаючи зниження маси тіла
та рівня загального холестерину, Л П Н Щ , Л П Д Н Щ і
тригліцеридів, а також збільшення HDL-холестерину.
Екстракти плодів і насіння унабі гальмують утворення
пінистих клітин, індуковане Л П Н Щ , і, таким чином,
можуть використовуватись для ранньої профілактики атеросклерозу. Найбільш активним компонентами
виявилися олеанолова, помолова та помонова кислоти
[99]. Лікування водним екстрактом плодів призводить
до пригнічення накопичення ліпідів і активності гліцерин-3-фосфатдегідрогенази (ГФДГ), зменшення маси
піддослідних тварин [78]. Подальше фракціонування
екстракту органічними розчинниками показало, що
хлороформна фракція викликала найбільший гальмуючий ефект, при цьому спостерігається значне ослаблення експресії ключових адипогенних транскрипційних факторів [28].
Доведений противиразковий ефект плодів унабі. Так, у моделі перев'язки воротаря, екстракт плодів
викликає значне скорочення об'єму шлунку, вільної
кислотності, загальної кислотності і виразкового індексу порівняно з контролем етанол-індукованої виразки,
екстракт плодів унабі був ефективним у зниженні індексу виразки і збільшенні вмісту шлункового слизу.

Екстракт плодів унабі також виявився ефективним у
зниженні індексу виразки при аспірин-індукованій виразці. Усі результати, одержані з цим екстрактом, були
дозозалежними. Противиразковий ефект екстракту
плодів унабі може бути пов'язаний з його цитопротекторною та антисекреторною дією [36].
Екстракт плодів унабі має гепатопротекторну активність, ймовірно, через його антиоксидантну дію
[68].
Спиртовий екстракт листя був протестований на
гіпоглікемічні властивості у нормі і в аллоксан-діабетичних щурів. Одноразова доза екстракту на нормоглікемічних тваринах показала дозозалежне статистично
значуще зниження рівня глюкози в крові через 2, 4 і 6
годин. Цей ефект був найбільш виражений через 6 год.,
рівень глюкози в крові повертається до контрольного
значення через 24 год. В аллоксан-діабетичних щурів
не спостерігається істотний вплив цього екстракту на
рівень глюкози крові [29]. Внутрішньошлункове введення екстракту насіння в 95% етанолі викликало зниження концентрації глюкози крові у кроликів з алоксановим цукровим діабетом [70].
Бетулінова кислота, ізольована із плодів Ziziphus
jujuba, показала максимальний вплив на ріст усіх людських ротавірусів [54].
Ефірна олія насіння унабі проявляє активність проти лістерій 5 штамів [6], пригнічує запальні реакції
шкіри у тварин [10] і сприяє росту волосся [106].
Виявлена протизаплідна активність екстракту кори
унабі [31].
Споживання ВРПС плодів унабі сприяє поліпшенню середовища шлунково-кишкового тракту і зниженню впливу на слизову оболонку кишечнику аміаку та
інших шкідливих сполук [27].
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УНАБІ (ZIZIPHUS JUJUBA MILL.) - ПЕРСПЕКТИВНА
ЛІКАРСЬКА РОСЛИНА (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
Ключові слова: флавоноїди, сапоніни, алкалоїди, седативна активність, імунна система, гіполіпідемічні властивості, противиразковий ефект.
Зроблений літературний огляд досліджень біологічно активних
речовин нлодів, листя та насіння унабі Ziziphus jujuba Mill. та їх фармакологічної активності
Т.В.Джан, Е.Ю. Коновалова, Т.К. Шураева, Ф.А. Митченко
УНАБИ (ZIZIPHUS JUJUBA MILL.) - ПЕРСПЕКТИВНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ (Обзор литературы)
Ключевые слова: флавоноиды, сапонины, алкалоиды, седатив-

ная активность, иммунная система, гиполипидемические свойства,
противоязвенный эффект.
Сделан литературный обзор исследований биологически активных веществ плодов, листьев и семян унаби Ziziphus jujuba Mill. и их
фармакологической активности.
T.V. Dzhan, E.Yu. Konovalova, T.K. Shuraeva, F.A. Mitchenko
ZIZIPHUS (ZIZIPHUS JUJUBA MILL.) - PERSPECTIVE
MEDICINAL PLANT (Literary Review)
Keywords: flavonoids, saponins, alkaloids, sedative activity, immune
system, lipid-lowering properties, antiulcer effect.
The literature review of biologically active substances of Ziziphus
(Ziziphus jujuba Mill.) fruits, leaves and their pharmacological activity
are presented.

•

У Д К 615.322:582.681.71
•

1

П.І. С е р е д а , п р о ф . , д . м е д . н . , директор Ін-ту пробл. патол.
Г.Р. Л а м а з я н , аспірант к а ф . фармакогн. та ботаніки
2
С.А. Асланян, д о ц .
2
С . Ю . Алексанян, д о ц .
2
Х . В . Хачатурян, д о ц .
1

•

Н а ц і о н а л ь н и й медичний університет ім. О. О. Богомольця, м. Київ
Київський міжнародний університет

2

ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ ЛІПІДНОГО КОМПЛЕКСУ
СITRULLUS COLOCYNTHIS
SHRAD.
Кавун колоцинт (Сіїгиііш сolocynthis (Г.) Shrad.),
відомий як гірке яблуко або гіркий огірок, належить до
родини Гарбузові і в дикому стані росте у пустелях Африки, Азії та Східного Середземномор'я [3].
Має значний діапазон біологічно активних речовин,
які зумовлюють широкий спектр його фармакологічної
активності. Сапоніни, що входять до складу плодів колоцинту, сприяють зниженню рівня глюкози в крові
[6], що вказує на можливість його лікувальної дії при
цукровому діабеті (ЦД). Зокрема, у країнах близького сходу та Середземномор'я С і ї г и і і ^ сolocynthis

Shrad. використовують як протидіабетичний засіб з
інсулінотропною дією [7,9]. Завдяки наявності кукурбітацинового глікозиду та його аглікону колоцинт проявляє протиалергічну активність [8].
У складі гомеопатичного препарату «колоцинт плюс» застосовується у комплексній терапії хронічного гастриту, гастродуоденіту в поєднанні з дискінезією
жовчовивідних шляхів, функціональною диспепсією, а
у комплексному препараті «Акофіт» - при радикулітах,
радикуло-ішелгії [1].
Олія з насіння Сіїгиііш сolocynthis сприяє зни-
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