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Б і о л о г і я  т а  ф а р м а ц і я

АК беруть участь у синтезі білків, коферментів, 
флавоноїдів, стероїдних сполук, поліфенолів, 
складних вуглеводів, жирів, вітамінів і пігментів 
[7]. Також АК сприяють швидшому засвоєнню та 
потенціюють дію інших наявних у рослинах біо-
логічно активних сполук [2].

Сучасна медицина використовує широкий 
спектр фармакологічної активності АК. Вони 
запобігають передчасному старінню організму, 
впливають на обмінні процеси, їх застосовують 
при негативному впливі на організм іонізуючого 
випромінювання, гострому та хронічному отруєн-
ні різними речовинами [3]. АК позитивно вплива-
ють на серцево-судинну і мозкову діяльність лю-
дини, сприяють відновленню роботи печінки та 
нирок. Маючи широкий спектр фармакологічної 
дії і здатність посилювати засвоюваність інших 
речовин, АК привертають до себе все більше ува-
ги як потенційні лікарські засоби. Оскільки АК 
впливають на фармакологічну активність рос-
лин, необхідно враховувати їх вміст у рослинних 
об’єктах [1, 5, 6, 10].

Метою	 роботи було вивчення вмісту аміно-
кислот у сировині деяких видів рослин родини	
Asteraceae.

Матеріали	та	методи	дослідження	
Об’єктами	 для досліджень були: трава ко-

тячих	 лапок	 дводомних	 (Antennaria dioica (L.)	
Gaertner), листки якона	(Smallanthus sonchifolius 
(Poepp.	 and	Endl.)	H.	Robinson) і стевії	 (Stevia 
rebaudiana	 (Bertoni)	Hemslеy) та трава чорноб-
ривців	золотистих	(Tagetes lucida	Cav.). 

Сировину котячих лапок дводомних заготов-
ляли в період цвітіння на території Вижницького 
району Чернівецької області, траву чорнобривців 
золотистих і листки стевії – на дослідних ділянках 
Національного ботанічного саду ім. М. М. Гриш-
ка НАН України в м. Києві під час масового 
цвітіння рослин. Сировина якона запропонована 
проф. Міщенко Л.Т. – провідним науковим спів-
робітником ННЦ «Інститут біології та медицини» 
Київського національного університету ім. Тара-
са Шевченка.

Для виявлення АК у дoсліджуваній сирoвині 
викoристoвували вoдні витяжки. Проведено якіс-
не виявлення АК – з 0,1 % рoзчином нінгідрину Р 
при нагріванні [4]. 

Дoслідження амінoкислoтнoгo складу прoвo-
дили метoдoм ВЕРХ [8, 9]. 

Метод заснований на екстракції вільних аміно-

кислот із рослинної сировини та кислотному гід-
ролізі рослинних препаратів з наступним аналізом 
гідролізатів методом ВЕРХ з передколонковою 
дериватизацією 9-флуоренілметоксикарбоніл хло-
ридом (FMOC) та o-фталевим альдегідом (OPA) 
з наступною детекцією флуоресцентим детекто-
ром.

Хроматографічне розділення проводили на 
рідинному хроматографі Agilent 1200 (Agilent 
technologies, USA). Колонка Zorbax AAA довжи-
ною 150 мм, внутрішнім діаметром 4,6 мм, діа-
метром зерна сорбента 3 мкм. Мобільна фаза А 
– 40 mM Na2HPO4 pH 7.8; В – ACN: MeOH: water 
(45:45:10, v/v/v). Режим розділення градієнтний 
із постійною швидкістю потоку 1,5 мл/хв. Тем-
пература термостату колонки 40 °С. Передколон-
кову дериватизацію проводили в автоматичному 
програмованому режимі з використанням FMOC 
реагенту (Agilent 5061-3337) та OPA реагенту 
(Agilent 5061-3335). Детекція дериватизованих 
амінокислот реалізовувалася за допомогою флу-
оресцентного детектора.

Пробопідготовка рослинної сировини:
1. Визначення вільних амінокислот: наважку 

перетертої до порошкоподібного стану сировини 
поміщали у віалу, додавали 2 мл водного розчину 
1М кислоти хлористоводневої та витримували на 
ультразвуковій бані при 50 °С протягом 3 год.

2. Визначення загальних амінокислот: наваж-
ку препарату поміщали у віалу, додавали 2 мл 
водного розчину 6М кислоти хлористоводне-
вої та поміщали в термостат при температурі 
110 °С. Гідроліз проводили протягом 24 год. 
Потім 0,5 мл відцентрифугованого екстракту/
гідролізату упарювали на роторному випарову-
вачі, тричі промиваючи водою очищеною Р для 
видалення кислоти хлористоводневої. Ресуспен-
дували в 0,5 мл води очищеної Р та фільтрували 
крізь мембранні фільтри із регенерованої целю-
лози з порами 0,2 мкм.

Отримання флуоресцентних похідних прово-
дили в автоматичному програмованому режимі 
перед введенням пробиу хроматографічну ко-
лонку.

Ідентифікацію АК проводили шляхом порів-
няння часу утримання з сумішшю стандартів амі-
нокислот (Agilent 5061-3334) (рис. 1). Кількісний 
вміст АК розраховували за площею її хроматог-
рафічного піку. Вміст зв’язаних амінокислот виз-
начали шляхом віднімання вмісту вільних аміно-
кислот від їх загального вмісту.


