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До широко відомих лікарських рослин, які застосо-
вують в офіційній медицині для лікування захворювань 
гепатобіліарної системи, слід віднести цмин пісковий 
Helichrysum arenarium, Asteraceae�� Фармакологічну дію 
квіток цмину обумовлюють флавоноїди, дубильні та ін-
ші біологічно активні речовини [2, 3, 8, 9]�� Флавоноїди 
(ізосаліпурпузид, нарингенін і його 5-глікозиди саліпур-
пузид, геліхрізин; флавон – апігенін і його 7-глікозиди; 
флавоноли – кемферол і його 3-глікозиди) вважають 
основними діючими речовинами, з якими пов’язують 
жовчогінну дію лікарських засобів, отриманих з квіток 
цмину піскового [3, 5]��

У медичній практиці використовують квітки, які 
заготовляють від дикорослих і культивованих рослин 
цмину піскового�� До Державного реєстру рослин, куль-
тивованих на території України, занесений сорт цмину 
піскового «Золотистий» (з 1999 р), селекція якого про-
ведена на науково-дослідній станції лікарських рослин 
Інституту агроекології Національної Академії Аграр-
них наук (автори: А�� Т�� Горбань, І�� Бушуєва, А�� Н�� Ко-
ломієць, Н�� І�� Куценко)�� Сорт стійкий до пошкоджень 
шкідниками і хвороб, посухостійкий, середньостиглий�� 
Врожайність сировини (суцвіття) – 13,3 ц / га, насіння 
– 0,4 ц / га, номер державної реєстрації 92315001�� Квіт-
ки при механізованому збиранні можна заготовлювати 
3 рази за сезон, можливо заготовлювати також стебла 
з листям, врожайність яких у 1,5 рази вище ніж у кві-
ток�� Встановлено, що препарати трави цмину піскового 
проявляють також протитуберкульозну активність, що 
підвищує спектр створення фармацевтичних препаратів 
[1, 3, 13]��

Мета дослідження: провести аналіз похідних фла-
воноїдів та інших фенольних сполук у сировині цмину 
піскового сорту «Золотистий»��

Матеріали та методи дослідження
Для аналізу використовували квітки, стебла і листки 

цмину піскового сорту «Золотистий», який був виро-
щений в 2018 р�� на плантації станції лікарських рослин 

(Березоточа, ІСЛР ІАНААН), висушені і приведені до 
стандартного стану відповідно до вимог GACP [9]��

Для попереднього хроматографічного аналізу рос-
линну сировину цмину піскового сорту «Золотистий» 
подрібнювали до розміру часток 0,5-1 мм, відбирали точ-
ну наважку сировини і проводили екстракцію: спочатку 
обробляли н-гексаном, далі проводили екстракцію 70% 
спиртом (1:50)�� Отриманий екстракт використовували як 
для попереднього хроматографічного аналізу, так і для 
ВЕРХ��

Для попереднього аналізу фенольних сполук вико-
ристовували хроматографію на папері (Filtrak № 11) 
та ТШХ (пластинки Sorbfil, Merck) у наступних систе-
мах розчинників) 15% розчин оцтової кислоти) бензол 
– оцтова кислота (5:2); бензол – метиловий спирт (8:2); 
бензол – метиловий спирт – ацетон (8: 2: 10) [4, 6]�� Для 
поділу флавоноїдів використовували такі рухливі фази: 
бензол – метанол (80:20); хлороформ – етанол – вода 
(26:16:3); мурашина кислота безводна – вода – етила-
цетат (10:10:80); ізопропанол – хлороформ – кислота 
оцтова крижана (15:15:0��5)��

На платівку у вигляді смуги довжиною 6 мм на-
носили по 10 мкл метанольних розчинів стандартних 
зразків та препарату «Фламін», а також водно-спир-
тові екстракти сировини цмину піскового�� Для прояви 
хроматограм використовували розчин 10 г/л аміноети-
лового ефіру дифенілборной кислоти в метанолі і роз-
чин 50 г/л поліетиленгліколю 400 у метанолі�� Перегляд 
ТШХ і БХ хроматограмм проводили як при денному, 
так і в УФ-світлі (366 нм і 254 нм)�� При перегляді у 
денному світлі платівку попередньо витримували в па-
рах аміаку для посилення забарвлення хроматографіч-
них зон визначених речовин��

Для виявлення фенольних сполук хроматограми 
обробляли реактивами, специфічними для фенольних 
сполук і флавоноїдів�� Після проходження розчинників 
ТШХ і БХ хроматограми вивчали у видимому і УФ 
світлі до і після обробки реактивами [4, 6, 7, 11]��

ВЕРХ-аналіз проводили за допомогою хроматогра-


