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Б і о л о г і я  т а  ф а р м а ц і я

ідентифіковано у квітках, листі та стеблах геліопсису 
соняшниковидного, кверцетрин – лише у листях та 
стеблах. Встановлено, що листя та стебла досліджува-
ної рослини мають сталий якісний склад флавоноїдів 
протягом усього періоду вегетації.

2. Методом абсорбціїної спектрофотометрії визна-
чено кількісний вміст флавоноїдів у коренях, квітках, 
насінні, листі та стеблах за фазами вегетації. Найвищий 
вміст флавоноїдів було відмічено у насінні геліопсису 
соняшниковидного – 1,65±0,04 %, найнижчий – у коре-
нях (0,56±0,01 %).

3. При порівнянні вмісту флавоноїдів у листі та 
стеблах геліопсису соняшниковидного в аналогічних 
фазах розвитку рослини, встановлено, що листя на-
копичували дещо більшу їх кількість. Максималь-
не значення вмісту цих сполук спостерігали у пе-
ріод цвітіння рослини, що характерно як для листя 
(1,37±0,03 %), так і для стебел (1,12±0,03 %).

4. Одержані результати будуть використані при 
розробці методів контролю якості на сировину 
геліопсису соняшниковидного та лікарських рослин-
них засобів на їх основі.
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До роду Геліопсис (Heliopsis Pers��) належать 15 представників, бать-
ківщиною яких вважають країни, що розташовуються переважно на Пів-
денноамериканському континенті�� За даними літератури, відомі знебо-
лювальні, протизапальні, протимікробні та антигельмінтні властивості 
цих рослин�� Проте, поодинокі відомості стосовно їх хімічного складу 
містять обмежену інформацію��

Методом хроматографії на папері та у тонкому шарі сорбенту у ко-
ренях, листі, стеблах, квітках та насінні геліопсису соняшниковидного 
ідентифіковано від 4 до 8 флавоноїдів�� В усіх досліджуваних об’єктах 
ідентифіковано лютеолін, кверцетин, рутин та кемпферол�� У листі та 
стеблах досліджуваної рослини спостерігали сталість якісного складу 
флавоноїдів протягом усього періоду вегетації��

Кількісний вміст флавоноїдів у досліджуваних об’єктах визначали 
методом абсорбційної спектрофотометрії�� Найвищий вміст цих сполук 
був у насінні геліопсису соняшниковидного (1,65±0,04 %)�� Вміст флаво-
ноїдів у листі та стеблах цієї рослини був дещо нижчим�� У листі та стеб-
лах найбільше флавоноїдів накопичувалося у період цвітіння рослини і 
становило 1,37±0,03 % та 1,12±0,03 % відповідно�� Встановлено, що для 
зазначених видів сировини характерне помірне збільшення вмісту фла-
воноїдів у період цвітіння рослини у порівнянні з фазою проростання та 

незначне зниження їх вмісту у період плодоношення�� Вміст флавоноїдів 
у коренях (0,56±0,01%) та насінні (0,84±0,02%) геліопсису соняшнико-
видного був відповідно майже втричі та майже вдвічі нижчим, ніж у 
квітках цієї рослини��

одержані результати будуть використані при розробці методів кон-
тролю якості на сировину геліопсису соняшниковидного та лікарських 
засобів на її основі��
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Род Гелиопсис (Heliopsis Pers��) насчитывает около 15 представите-
лей, родиной которых являються страны, которые расположены преиму-
щественно на Южноамериканском континенте�� По данням литературы, 
известны обезболивающие, противовоспалительные, противомикробные 
и антигельминтные свойства этих растений�� однако, единичные сведе-
ния об их химическом составе содержат ограниченную информацию��

Методом хроматографии на бумаге и в тонком слое сорбента в кор-
нях, листьях, стеблях, цветках и семенах гелиопсиса подсолничнековид-
ного идентифицировано от 4 до 8 флавоноидов�� Во всех исследуемых 
объектах идентифицированы лютеолин, кверцетин, рутин и кемпферол�� 
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