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НАКОПИЧЕННЯ ФЛАВОНОЇДІВ У ТРАВІ ГІРЧАКА ЖИВОРОДНОГО ФЛОРИ УКРАЇНИ

Лікарські рослини містять багато біологічно активних речовин, які мають різноманітний вплив на організм людини та тва-
рин, тому використовуються для профілактики та лікування захворювань у медичній, традиційній та ветеринарній практиці. 

Гірчак живородний (лат. Polygonum viviparum L., Bistorta vivipara) – це багаторічна, трав’яниста рослина з роду 
Polygonum L. (Гірчаків), родини Polygonaceae (Гречишні). Вегетаційний період цього виду розпочинається вже в кінці квітня 
на початку травня.

На сьогодні, хімічний склад Гірчака живородного вивчений на недостатньому рівні, але були ідентифіковані такі біоло-
гічно активні сполуки, як: дубильні речовини, кислота хлорогенова та кофейна, флавоноїди (вітексин, кверцетин та кверци-
трін). А отже, дослідження хімічного складу Гірчака живородного не втрачає актуальності.

Метою нашої роботи було вивчення накопичення флавоноїдів в траві Polygonum viviparum L. під час вегетації.
В результаті проведеної роботи, нами було проведеного та досліджено питання щодо встановлення кількісного вмісту 

суми біологічно активних флавоноїдів у траві Polygonum viviparum L. в період початку та наприкінці цвітіння рослини мето-
дом спектрофотометрії. Встановлено, що максимальний вміст флавоноїдів у траві Polygonum viviparum L. (до 5,81±0,29 %) 
спостерігається у період бутонізації та на початку цвітіння. 

Ключові слова: спектрофотометрія, гірчак живородний, флавоноїди, накопичення, вегетаційний період, кількісний 
вміст, кровоспинна дія.
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ACCUMULATION OF FLAVONOIDS IN THE HERB OF POLYGONUM VIVIPARUM L. 
FLORA OF UKRAINE

Medicinal plants contain many biologically active substances that have different effects on humans and animals, so they are used 
for the prevention and treatment of diseases in medical, traditional and veterinary practice.

Polygonum viviparum L. (Bistorta vivipara) is a perennial, herbaceous plant of the genus Polygonum L. (Mustard), family 
Polygonaceae (Buckwheat). The growing season of this species begins in late April and early May.

The chemical composition of Polygonum viviparum L.was insufficiently studied, but such biologically active compounds as tannins, 
chlorogenic and caffeic acid, flavonoids (Vitexin, Quercetin and Quercitrin) were identified. Consequently, the study of the chemical 
composition of Polygonum viviparum L.does not lose relevance.

The aim of our work was to study the accumulation of flavonoids in the herbs Polygonum viviparum L. during the growing season.
As a result of this work, we conducted and investigated the issue of establishing the quantitative content of the amount of biologically 

active flavonoids in the herbs Polygonum viviparum L. during the beginning and end of flowering plants by spectrophotometry. It was 
found that the maximum content of flavonoids in the herbs Polygonum viviparum L. (up to 5,81±0,29 %) is observed during budding 
and early flowering.

Key words: spectrophotometry, Polygonum viviparum L., flavonoids, accumulation, vegetation period, quantitative content, 
hemostatic effect.

Вступ. Лікарські рослини відрізняються великою 
різноманітністю хімічного складу, містять багато де-
сятків речовин первинного та вторинного синтезу, як 
біологічно активних, так і індиферентних.

Флавоноїди  дуже широко  розповсюджені  в  рос-
линному світі, зустрічаються також у мікроорганіз-
мах і комах. Їх кількісний вміст в рослині може коли-
ватися від 0,1 до 10-12 % і значною мірою залежить 
від фази вегетації рослини. Максимальна концентра-
ція, як зазвичай, спостерігається у фазі цвітіння. Ці 
сполуки  мають широкий  спектр  біологічної  актив-
ності:  беруть  участь  в  окисно-відновних  процесах, 
проявляють антиоксидантну, Р-вітамінну активність, 
жовчогінну,  спазмолітичну,  діуретичну,  кардіо  –  та 
радіопротекторну,  гіпоазотемічну,  гіпоглікемічну, 
седативну, естрогенну, гіпотензивну, протизапальну 
дію. Флавоноїди зменшують проникність і ламкість 
капілярів,  знижують  рівень  гіалуронідази,  попере-
джують окиснення аскорбінової кислоти та адрена-
ліну, які підвищують міцність кровоносних судин  і 
капілярів. До найбільш відомих флавоноїдів  відно-
сять: гесперидин, лютеолін, еридиктіол, рутин, квер-
цитин,  ізорамнітин,  міріцетин  (Визначник  рослин 
Українських Карпат, 1977).

Гірчак живородний (лат. Polygonum viviparum L., 
Bistorta vivipara) – це багаторічна трав’яниста росли-
на роду Polygonum L. (гірчаки), родини Polygonaceae 
(гречкові).  Кореневище  тверде,  бульбовидне,  або 
іноді  гачкувато  зігнуте,  чорно-буре,  огорнуте  за-
лишками старого листя. Стебла заввишки 5 – 30 см, 
прямостоячі.  Прикореневі  листки  довгочерешко-
ві,  овальні,  довгасті  або  ланцетні  з  серцеподібною 

або клиноподібною основою, голі, шкірясті з сизим 
нальотом;  верхні  стеблові  листки  вузьколанцетні, 
гострі,  сидячі,  розтруби трубчасті,  довгі. Квітки на 
коротких ніжках, білуваті або рожеві, зібрані в тон-
коциліндричне  колосся.  Плід  –  тригранний  бурий 
горішок. Плоди дозрівають в липні – жовтні. Веге-
таційний  період  цього  виду  розпочинається  вже  в 
кінці  квітня  на  початку  травня  (Визначник  рослин 
Українських Карпат, 1977; Лукіна та ін., 2016; Шре-
тер, 1975; Anatomical aspects of field ectomycorrhizas 
on Polygonum viviparum (Polygonacece) and Kobresia 
bellardii (Cyperaceae), 1998).

У  хімічному  складі  рослини  ідентифіковані: 
дубильні речовини, кислота хлорогенова та кавова, 
флавоноїди (вітексин, кверцетин та кверцитрін).

Встановлено, що трава рослини накопичує флаво-
ноїди: кемпферол, кверцетин, мірицетин, гіперозид, 
рутин;  дубильні  речовини;  гідроксикоричні  кисло-
ти: кавову і хлорогенову (Griffith, 2005; Ishfaq, 2008;  
Yi Xian-Feng, 2003; Xu Yan-li, 2011).

В офіційній медицині багатьох країн світу застосо-
вують відвари з кореневищ рослини (1:10) при крово-
течах з дрібних судин та капілярів травного тракту, а 
також при маткових і гемороїдальних кровотечах.

Кореневища і траву Polygonum viviparum L. вико-
ристовують  у  народній медицині Сибіру,  арабській 
,  індійській  і  тибетській  при  лікуванні  бронхітів, 
ларингітів і неврастеній. Кореневища мають в’яжу-
чі, протизапальні та антиоксидантні властивості.  Їх 
успішно застосовують при проносах, геморої, а та-
кож у формі полоскань – для зміцнення ясен і при на-
ривах у горлі, у вигляді компресів лікують виразки і 
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нариви, як спринцювання – при білях і гонорейному 
уретриті. Бурятські лікарі використовують кореневи-
ща і листя при лікуванні легеневих захворювань та 
шлунково- кишкового тракту (Кьосев, 2011; Черепа-
нов, 1995; Xu Yan-li, 2011).

Визначення  складу  та  вмісту  флавоноїдів  у  лі-
карській рослинній сировині роду Polygonum L. має 
великий науковий і практичний інтерес, зважаючи їх 
високу біологічну активність. 

Метою даної роботи було вивчення накопичення 
флавоноїдів у траві гірчака живородного (Polygonum 
viviparum L.) під час вегетації в умовах України.

Матеріали та методи дослідження. Рослинну си-
ровину (траву гірчака живородного) було заготовлено 
у різних регіонах України в період на початку й на-
прикінці цвітіння (червень – вересень 2011-2014 рр.).

Методом ТШХ на пластинках «Silufol» 254 в систе-
мі н-бутанол − оцтова кислота − вода (4:1:2), встанов-
лено присутність у траві рослини флавоноїдів: авікуля-
рину, кверцетину, таксіфоліну, лютеоліну, кемпферолу, 
рамнезину, кверцетину – 3 – метилового ефіру .

Для визначення кількісного вмісту суми флавоно-
їдів нами розроблена методика прямого спектрофо-
тометричного аналізу. Оскільки спектри поглинання 
досліджуваних розчинів мали близькі максимуми до 
спектра кверцетину цей флавоноїд був домінуючий в 
сумі, на нього в подальшому вели перерахунок кіль-
кісного вмісту речовин.

Методика визначення: 0,5 г (точна наважка) трави 
рослини  екстрагували  96 %  етиловим  спиртом  три 
рази по 30 мл при нагріванні на киплячому водяному 
огрівнику по 20 хв. Гарячі витяги кожен раз фільтру-
вали у мірну колбу ємністю 100 мл, уникаючи потра-
пляння сировини на фільтр. Фільтр промивали 10 мл 
96 % етилового спирту. 5 мл розчину вносили в мір-
ну колбу ємністю 50 мл, об’єм доводили тим самим 
розчином до позначки та вимірювали оптичну густи-
ну отриманого розчину при довжині хвилі 370 нм на 
спектрофотометрі  Specord  200-222U214  в  кюветі  з 
товщиною шару 10 мм. В якості розчину порівняння 
використовували 96 % етиловий спирт.

Паралельно  визначали  оптичну  густину  розчи-
ну робочого стандартного зразка (РСЗ) кверцетину, 
приготованого аналогічно досліджуваному розчину. 
Вміст суми флавоноїдів (%) у перерахунку на квер-
цетин i розраховували на абсолютно суху сировину.

Для  вcix  отриманих  результатів  експерименту 
проводили статистичну обробку згідно ДФ XI i ДФУ 
2.0  (Державна Фармакопея України, 2015; Государ-
ственная Фармакопея СССР, 1987). Отримані резуль-
тати наведені у таблиці.

Результати дослідження та їх обговорення

Таблиця
Результати кількісного визначення суми 
флавоноїдів у траві гірчака живорідного 

(Polygonum viviparum L.) в умовах України 
(червень-вересень 2011-2012 рр.), ( Δ  %), n = 6

Місце заготівлі

Кількісний вміст суми 
флавоноїдів у період:

бутонізації, 
початку 
цвітіння

наприкінці 
цвітіння

1. Запорізька обл.,
 с. Біленьке 5,81 ± 0,29 5,21 ± 0,26

2. Київська обл.,
с. Чапаєвка 5,78 ± 0,29 5,19 ± 0,26

3. Дніпропетровська 
обл., с. Томаківка 5,67 ± 0,28 5,10 ± 0,25

4. Донецька обл.,
с. Володимірівка 5,60 + 0,28 5,04± 0,25

5. Херсонська обл.,
с. Сокологірне 5,52 ± 0,27 4,97 ± 0,24

6. Луганська обл.,
с. Тарасівка  5,69 ± 0,28 5,11 ± 0,25

Отримані  результати  свідчать  про  максимальне 
накопичення  флавоноїдів  у  траві  гірчака  живород-
ного в період бутонізації  та початку цвітіння  і  ств-
новлять від 5,52 ± 0,27% до 5,81 ± 0,29%. Деякі роз-
біжності  вірогідно  обумовлені  місцем  та  умовами 
зростання рослин. Значно більш низькі концентрації 
речовин  спостерігаються  наприкінці  цвітіння,  які 
становлять від 4, 97 ± 0,24 % до 5, 21 ± 0,26 % .

Висновки
1. Розроблена методика кількісного визначен-

ня суми флавоноїдів в траві гірчака живородного 
(Polygonum viviparum L.).

2. Встановлено, що максимальна концентрація 
флавоноїдів у траві рослини (до 5,81 ± 0,29 %) спосте-
рігається в період бутонізації та на початку цвітіння.

3. Екстракти на основі рослинної сировини 
Polygonum viviparum L. можуть бути використа-
ні для розробки лікарських засобів кровоспинної, 
протизапальної та антиоксидантної дії.
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