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Вперше вивчено якісний склад та визначено кількісний 
вміст амінокислот у траві котячих лапок дводомних, листках 
якона, листках стевії, траві чорнобривців золотистих мето-
дом ВЕРХ. Ідентифіковано у траві котячих лапок дводомних 
17 зв’язаних та 16 вільних амінокислот, у траві чорнобрив-
ців золотистих, листках якона і листках стевії – по 12 і 5, 
17 і 11 та 16 і 14 амінокислот відповідно. Найбільший вміст 
суми незамінних і замінних амінокислот міститься у листках 
стевії; найменший вміст суми незамінних амінокислот – у 
траві чорнобривців золотистих, суми замінних амінокислот 
– у траві котячих лапок дводомних.
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Впервые изучен качественный состав и определено коли-

чественное содержание аминокислот в траве кошачьих лапок 
двудомных, листьях якона, листьях стевии, траве бархатцев 
золотистых методом ВЭЖХ. Идентифицированы в траве 
кошачьих лапок двудомных 17 связанных и 16 свободных 
аминокислот, в траве бархатцев золотистых, листьях якона и 
листьях стевии – по 12 и 5, 17 и 11, 16 и 14 аминокислот со-
ответственно. Наибольшее содержание суммы незаменимых 
и заменимых аминокислот содержится в листьях стевии; на-
именьшее содержание суммы незаменимых амінокислот – в 
траве бархатцев золотистых, суммы заменимых аминокислот 
– в траве кошачьих лапок двудомных.
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For the first time the qualitative composition was studied and 
the quantitative content of amino acids in the herb of common 
pussytoes, yacon leaves, stevia leaves, herb of golden marigolds 
was determined by HPLC. 17 bound and 16 free amino acids 
were identified in the herb of common pussytoes, in the herb 
of golden marigolds, yacon leaves and stevia leaves – 12 and 5, 
17 and 11 and 16 and 14 amino acids, respectively. The highest 
content of the sum of essential and substitute amino acids is 
contained in the leaves of stevia; the lowest content of the sum 
of essential amino – in the herb of golden marigolds, the sum of 
essential amino acids – in the herb of common pussytoes.
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