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системах розчинників кислота мурашина безводна – во-
да – етилацетат (10:10:80) та кислота мурашина безводна 
– вода – метанол – етилацетат (2,5:4:4:50) у порівнянні зі 
стандартними зразками кемпферолу, рутину, кверцетину, 
астрагаліну, ізорамнетину, гіперозиду, кверцитрину, лю-
теоліну�� На хроматографах флавоноїди ідентифікували за 
кольором флуоресценції в УФ-світлі після обробки пара-
ми аміаку та за значенням Rf, які відповідали ФСЗ ДФУ 
флавоноїдів��

Кількісний вміст флавоноїдів проводили методом аб-
сорбційної спектрофотометрії за методикою ДФУ 2��1, яка 
наведена у монографії «Софори бутони» [1]��

Результати дослідження та їх обговорення
Аналізуючи результати хроматографічного аналізу 

флавоноїдів у сировині геліопсису соняшниковидного, 
встановлено, що за якісним складом найбільше флаво-
ноїдів акумулювалось у листі геліопсису соняшнико-
видного�� Причому, якісний склад флавоноїдів листя та 
стебел досліджуваної рослини за фазами вегетації майже 
не відрізнявся��

За результатами експерименту у коренях геліопси-
су соняшниковидного було виявлено не менше шести 
сполук, віднесених до флавоноїдів, з них ідентифікова-
но чотири речовини�� На хроматограмах витяжок лис-
тя в усіх досліджуваних вегетаційних фазах та квіток 
геліопсису соняшниковидного проявлялось не менше 
11 сполук флавоноїдної природи�� Причому, у листі 
геліопсису соняшниковидного в досліджуваних фазах 
вегетації ідентифіковано по 8 флавоноїдів, а у квітках 
– 7 флавоноїдів�� У стеблах цієї рослини містилося не 
менше 10 флавоноїдів, з яких було ідентифіковано по 7 
сполук у всіх зразках сировини за фазами вегетації��

Результати експерименту показали, що лютеолін, квер-
цетин, рутин та кемпферол були наявні на хроматограмах 
витяжок усіх досліджуваних об’єктів�� Гіперозид не вияв-
лено лише в коренях геліопсису соняшниковидного�� Ізо-
рамнетин не ідентифіковано на хроматограмах з коренів 
та стебел геліопсису соняшниковидного за всіма фазами 
вегетації�� Астрагалін проявлявся на хроматограмах з кві-
ток, листя та стебел в усіх досліджуваних фазах вегетації�� 
Кверцетрин було виявлено лише на хроматограмах листя 
та стебел у фазах проростання, цвітіння та плодоношення 
досліджуваної рослини��

Показники кількісного вмісту флавоноїдів у перера-
хунку на рутин та абсолютно суху сировину в коренях, 
листі та стеблах геліопсису соняшниковидного за фазами 
вегетації, квітках та насінні, за результатами спектрофото-
метричного визначення представлені в таблиці��

Базуючись на результатах визначення кількісного 
вмісту аналізованої групи БАР у сировині геліопсису со-
няшниковидного встановлено, що максимальна кількість 
флавоноїдів накопичувалась у плодах цієї рослини і ста-
новила 1,65±0,04 %�� Дещо нижчий вміст цих сполук був у 
листі та стеблах геліопсису соняшниковидного�� Аналізу-
ючи результати кількісного вмісту флавоноїдів у листі та 

стеблах геліопсису соняшниковидного за фазами вегетації, 
спостерігали поступове збільшення вмісту флавоноїдів у 
фазі цвітіння рослини з незначним подальшим зниженням 
вмісту цих сполук у листі та стеблах у період плодоно-
шення�� Примітно, що вміст флавоноїдів у листі та стеб-
лах, заготовлених в аналогічні фази розвитку геліопсису 
соняшниковидного, відрізнявся несуттєво�� Зокрема, у 
листі геліопсису соняшниковидного, заготовленого у фа-
зу цвітіння, флавоноїдів містилося 1,37±0,03 %, що було в 
1,5 рази більше, ніж у листі, яке заготовляли у період про-
ростання рослини – 0,93±0,02 %�� При цьому, при порів-
нянні вмісту флавоноїдів у стеблах геліопсису соняшни-
ковидного в аналогічних фазах вегетації, встановлено, що 
вміст досліджуваних БАР у стеблах, заготовлених в пе-
ріод проростання, був у 1,4 рази нижчим, ніж у стеблах, 
заготовлених в період цвітіння�� Числове значення вмісту 
флавоноїдів у стеблах геліопсису соняшниковидного, які 
заготовляли у період проростання та цвітіння рослини, 
становило 0,81±0,02 % та 1,12±0,03 % відповідно�� Вміст 
досліджуваних сполук у листі (1,16±0,03 %) та стеблах 
(1,00±0,02 %) геліопсису соняшниковидного, заготовле-
ного у період плодоношення був на 0,26 % та на 0,12 % 
нижчим відповідно у порівнянні з їх вмістом у даних ви-
дах сировини у фазі цвітіння��

Вміст флавоноїдів у квітках геліопсису соняшни-
ковидного, листі та стеблах, заготовлених у період 
проростання, був майже на одному рівні�� При цьому у 
квітках геліопсису соняшниковидного акумулювалось 
0,84±0,02 % флавоноїдів, що було вдвічі менше, ніж у 
насінні, та водночас у 1,5 рази більше, ніж у коренях 
(0,56±0,01 %) цієї рослини��

Висновки
1. Методом ПХ та ТШХ досліджено якісний склад 

флавоноїдів у сировині геліопсису соняшниковидного. 
Зазначено сталість якісного складу цих сполук у листі 
та стеблах протягом усього періоду вегетації рослини. 
В усіх досліджуваних зразках сировини було ідентифі-
ковано лютеолін, кверцетин, рутин та кемпферол. 
Гіперозид не виявили лише у коренях. Астрагалін 

Таблиця
Кількісний вміст флавоноїдів у коренях, листі, стеблах, квітках 
та насінні геліопсису соняшниковидного за результатами
спектрофотометричного визначення

Об’єкт 
дослідження Період вегетації Кількісний вміст 

флавоноїдів, %
Корені Відмирання надземної частини 0,56±0,01

Листя
Проростання 0,93±0,02
Цвітіння 1,37±0,03
Плодоношення 1,16±0,03

Стебла
Проростання 0,81±0,02
Цвітіння 1,12±0,03
Плодоношення 1,00±0,02

Квітки Цвітіння 0,84±0,02
Насіння Плодоношення 1,65±0,04




