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Вступ
Рід Геліопсис (Heliopsis Pers.) нараховує до 15 пред-

ставників, які зустрічаються у дикому вигляді на пусти-
рях, вологих луках, у преріях та лісах, поблизу людських 
осель на території Східної Канади, Мексики, Бразилії, 
Аргентини, Чилі та Колумбії [2, 4, 5, 9, 10]�� Традиційно 
на батьківщині корені цих рослин додавали як приправу 
до соусів, рагу та алкогольних напоїв, використовували 
для годування тварин та як інсектицидний засіб [2, 4, 5]�� 
З декоративною метою у Європі ці рослини почали куль-
тивувати ще в епоху пізнього бароко, проте перші сорти 
з’явилися лише на початку XIX століття [9]��

Поряд з тим, рослини роду Геліопсис використову-
вались для лікування м’язового та зубного болю, як ан-
тигельмінтний та протимікробний засіб [5]�� Літературні 
джерела містять відомості про успішне використан-
ня етанольних екстрактів геліопсису довгоногого 
(Heliopsis longipes (A. Gray) S.F. Blake) як протиза-
пального та знеболювального засобу у стоматологіч-
ній практиці [2]�� Мексиканські дослідники встановили, 
що етанольні та ацетонові екстракти зі свіжих стебел 
геліопсису соняшниковидного (Heliopsis helianthoides 
(L.) Sweet.) у дослідах на мишах проявляли антиноци-
цептивну дію [2, 4]�� Результати експериментів кубинсь-
ких, чилійських та мексиканських науковців показали, 
що етанольний екстракт коренів геліопсису довгоного-
го у дослідах in vitro ослаблював дію цитокінів та мав 
противиразкову дію [3]��

Широкий спектр біологічної дії представників ро-
ду Геліопсис пов’язують, насамперед, із різноманітним 
хімічним складом�� Так, відомо, що ці рослини містять 
алкіламідафінін, сполуки терпенової та стероїдної приро-
ди, флавоноїди, лігніни [2-5]�� Проте, відомості стосовно 
хімічного складу та застосування в медицині мають не-
системний та фрагментарний характер, що створює пер-
спективу для детального вивчення цієї рослини з фарма-
когностичної точки зору��

Флавоноїди – група природних речовин вторинного 
синтезу рослин, в основі біосинтезу яких лежить дифеніл-
пропановий фрагмент�� У рослинах вони зустрічаються у 
формі агліконів, глікозидів та метильованих похідних�� Ці 

сполуки можуть накопичуватися в усіх органах рослини і 
є одними з ключових БАР, які відповідають за їх фармако-
логічну дію [6, 7]�� За даними літератури, флавоноїди про-
являють антиоксидантну, протизапальну, антимікробну, 
кардіотонічну, капілярозміцнювальну, протипухлинну, 
гепатопротекторну, сечо- та жовчогінну види активності 
[6-8]�� Тому дослідження якісного складу та визначення 
кількісного вмісту цих сполук у сировині геліопсису со-
няшниковидного є актуальним��

Метою нашої роботи було дослідження якісного 
складу та визначення кількісного вмісту флавоноїдів у 
коренях, листі, стеблах, квітках та насінні геліопсису со-
няшниковидного��

Матеріали і методи дослідження
Для проведення якісного та кількісного аналізу фла-

воноїдів використовували повітряно-суху, подрібнену до 
розміру частинок, що проходять крізь сито з діаметром 
отворів 2 мм, сировину, а саме корені, листя, стебла, квіт-
ки та насіння геліопсису соняшниковидного�� Сировину 
заготовляли у 2018-2019 роках на території Харківської 
області за фазами вегетації�� Корені заготовляли у період 
відмирання надземної частини рослини (кінець вересня-
початок жовтня 2018 року)�� Листя та стебла для аналізу 
заготовляли у період проростання (травень 2018 р��, тра-
вень 2019 р��), цвітіння (липень-серпень 2018 р��) та плодо-
ношення (серпень-вересень 2018 р��)�� Квітки заготовляли 
у період масового цвітіння, а плоди – у період масового 
плодоношення рослини��

Для вивчення якісного складу флавоноїдів вико-
ристовували етилацетатні та 70 % етанольні витяжки 
з досліджуваних видів сировини геліопсису соняшни-
ковидного�� Для проведення хроматографічного аналізу 
використовували папір «Filtrak» FN № 4 та пластинки 
«Sorbfil»-ПТСХ-А-УФ з тонким шаром сорбенту�� 

Дослідження флавоноїдів у сировині геліопсису со-
няшниковидного проводили методом паперової хрома-
тографії з використанням систем розчинників н-бутанол 
– кислота оцтова льодяна – вода (4:1:2) та етилацетат 
– кислота оцтова льодяна – кислота мурашина – вода 
(100:11:11:27) та методом тонкошарової хроматографії у 
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