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БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ЛЕКТИНОВМІСШІХ 
ЕК СТР АКТШ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН 

Сучасне сільськогосnодарське виробнищво потребує впровадження нових елемеІПів технологій, 

метою яких є стабілізація та ruдвищення продуктивності рослиннищвЗ.. Головна увага приділяєrься 

реrуляторам росту природного nоходження, діючими компонентами яких є фізіологічно акгивні ре

човини, фітоrормони, вітаміни, лектини, гумінові кислоти, а також інші природні сполуки. 
З метою пошуку nриродних джерел аК11fВНИХ сполук нами вивчалися лікарські рослини. Для до

слідження біологічної активності використовували їх екстракти і лектини, які видаляпи з екстрактів 

методом низькотемnературного етанального фракціонування за загальноприйнятими методиками. 

Було встановлено, що нативні екстра1пи лікарських рослин проявляють високу пектинову активність 

і по-різному вnливають на тест-систему (паростки крес-салсrrу). Найбільш характерно це проявилось 

під час вивчення звіробою звичайного (Hypericum perforatum L.) та обліnихи крушиноnодібної 
(Hippophae rhamnoides L.), екстракти яких досліджували у конценrраціях 1 ()-{),000 1%. 

Натявний екстракт звіробою звичайного та екстракт без лектинів діяв на тест-об'єкт як ін

гібітор. Видалені з екстракту лектини в усіх розведеннях, крім 10%, стимулювали тест-об'єкт 
(+9.5%- +48,0% до контролю). Слід також відзначити, що нативний екстракт проявляв макси-
мальну гальмівну дію. 

Тесrування екстракrу обліnихи крушиноnодібної nоказало, що його біологічна активність визна
чалася лекти:на.\.ш. У конценrраціях 1 0-1% він інгібував ріст крес-салаrу, а за наС'І)'ПНИХ розведень 
сnостерігалася стимутnrія. Видалені лектини обліпихи в конценrрації 10% гальмували біотест, а в 
інших- стимулювали його від +1,92 до +38,46 %. Екстракти без лектинів у конценrраціях 10-1% ін
гібували, а за подальшого розведення nозиrивно впливали натест-об'єкт (до + 14,7% ). 

Аналізуючи отримані нами дані, можна визначити два типи біологічної активності рослинних 

екстрактів. Перший - лектиновий, коли їх біологічна активність зумовлена головним чином лек

тинами, а інші комnоненти вrшивають незначно, залежно від їх концентрації, - як у обліnихи 

крушиноnодібної. Другий - нелектиновий, коли біологічна активність натявних екстрактів сnри-. . . 
чинена переважно д1єю нелектинових комnонентІв, однак лектини в рtзних розведеннях можуrь 

знижувати або посилювати їх активність, як у звіробою звичайного. Наведені дані свідчать про 
nерсnективність вивчення рослинних ле.ктинів лікарських рослин для створення нових реrулято

рів pocry для екологічного землеробства. 
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