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За даними іноземних науковців хімічний склад цих 
рослин представлений різними біологічно активними 
речовинами, у тому числі флавоноїдами, нітрогенв-
місними сполуками та терпенами [1, 4, 5, 6, 10]�� Крім 
того, фармакологічними дослідженнями, які проводи-
лися in vitro та in vivo, доведено виражену антимік-
робну, протизапальну, антиалергічну та антипроліфе-
ративну дії сировини представників роду Хвилівник 
[2, 3, 7, 11]�� 

Оскільки одними з основних речовин, з якими вчені 
пов’язують фармакологічну активність, є нітрогенвміс-
ні сполуки, то доцільним було провести вивчення амі-
нокислот��

Матеріали та методи дослідження
Траву та корені хвилівнику звичайного було заготов-

лено у фазі бутонізаціїї та цвітіння в Харківській області у 
травні-червні 2018 року�� 

Визначення амінокислот проводили на амінокислот-
ному аналізаторі за такою методикою [8]��

На дні пробірки з вогнетривкого скла (пірекс) роз-
міщали наважку сировини�� До наважки в пробірку дода-
вали відповідну кількість 6 н хлористоводневої кислоти та 
охолоджували у рідкому азоті�� 

Після того, як вміст пробірки замерзне, із неї від-
качували повітря за допомогою вакуумного насосу 
для запобігання окиснення амінокислот у результаті 
гідролізу�� Потім пробірку запаювали та ставили на 
24 години до термостату із постійною температурою 
+106 °С�� Після закінчення гідролізу пробірку охо-
лоджували до кімнатної температури та розкривали�� 
Вміст пробірки кількісно переносили у скляний бюкс і 
випарювали хлористоводневу кислоту на водяній бані�� 
Після висушування зразка у бюкс додавали 3-4 мл де-
іонізованої води і повторювали процедуру висушуван-
ня�� Підготовлений у такий спосіб зразок розчиняли у 
0,3 н літій – цитратному буфері (рН 2,2) і наносили на 
іонообмінну колонку аналізатора амінокислот��

Принцип роботи амінокислотного аналізатору 
полягає в тому, що елюент із ємності за допомогою 
дозуючого насосу проганяли через хроматографічну 
колонку�� На виході з колонки до елюату мікронасо-
сом безупинно підкачували нінгідриновий реактив у 
визначеному співвідношенні з елюатом�� Суміш елюа-
та і нінгідринового реактиву по капілярній трубці на-
правлялися в реактор, що нагрівався до температури 
95-98 °С і потім – в проточну кювету�� Інтенсивність 
забарвлення, що з’явилося, вимірювали фотоколори-

Таблиця
Вміст суми амінокислот у сировині хвилівнику звичайного

№ з/п амінокислота

Вміст амінокислот, %
(у перерахунку на абсолютно суху сировину)

трава корені
бутонізація цвітіння бутонізація цвітіння

1 ГАМК 0,16±0,01 0,27±0,01 0,08±0,01 0,13±0,01
2 Лізин* 0,45±0,02 0,58±0,02 0,24±0,01 0,38±0,01
3 Гістидин** 0,16±0,01 0,19±0,01 0,06±0,01 0,11±0,01
4 Аргінін** 0,41±0,02 0,48±0,02 0,20±0,01 0,34±0,01
5 Аспарагінова кислота 1,43±0,05 1,87±0,07 0,67±0,02 1,18±0,04
6 Треонін* 0,34±0,01 0,47±0,02 0,16±0,01 0,23±0,01
7 Серин 0,37±0,01 0,45±0,02 0,23±0,01 0,34±0,01
8 Глутамінова кислота 1,11±0,03 1,49±0,06 0,49±0,02 0,80±0,03
9 Пролін 0,27±0,01 0,29±0,01 0,08±0,01 0,11±0,01

10 Гліцин 0,51±0,02 0,42±0,02 0,21±0,01 0,31±0,01
11 Аланін 0,58±0,02 0,45±0,02 0,25±0,01 0,40±0,02
12 Цистин 0,21±0,01 0,15±0,01 0,06±0,01 0,09±0,01
13 Валін* 0,27±0,01 0,18±0,01 0,09±0,01 0,12±0,01
14 Метіонін* 0,12±0,01 0,09±0,01 0,05±0,01 0,07±0,01
15 Ізолейцин* 0,24±0,01 0,18±0,01 0,08±0,01 0,11±0,01
16 Лейцин* 0,68±0,02 0,48±0,02 0,21±0,01 0,29±0,01
17 Тирозин 0,34±0,01 0,27±0,01 0,10±0,01 0,13±0,01
18 Фенілаланін* 0,35±0,01 0,30±0,01 0,11±0,01 0,17±0,01

Сума незамінних амінокислот 3,02 2,95 1,20 1,82
Сума амінокислот 8,00 8,61 3,37 5,31

Примітка: * – незамінна амінокислота, ** – умовно незамінна амінокислота


