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АНТИОКСИДАНТНИХ
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З НЕТРАДИЦІЙНОЇ
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Складено композиції з квітів бузини та липи, пагонів чорниці, листя меліси, малини, суниці, чорної смородини, що є
джерелами біологічно активних сполук
антиоксидантної дії. Підібрано оптимальні умови одержання екстрактів, визначено вміст в них фенольних сполук,
катехінів, дубильних речовин та 'їх активність у тесті з 2,2-дифеніл-1-пікрилгідразилом.
Ключові слова: біологічно активні речовини, екстракт,
антиоксидант,
флавоноїди, ДФПГ, антирадикальна активність, рослинна сировина

The phytocompositions of several
plants (elderberry, linden, blueberry, melissa,
raspberry, strawberry, black currant) with
potential antioxidant activity were developed.
Extracts
from the compositions were
prepared and screened for their free radical
scavenging properties using 2,2-diphenyl-1picrylhydrazyl. Content of total phenols,
flavonoids, catechins was determined by
spectrophotometric methods.
Key words: biologically
active
compounds, extracts, antioxidant,
flavonoids, plant materials, DPPH, free radical scavenging
activity

Останнім часом зростає інтерес до пошуку нетрадиційних джерел біологічно цінних компонентів, перспективних для створення нових функціональних
харчових продуктів. Особливу увагу приділяють вмісту у сировині антиоксидантів, що здатні попереджувати вільнорадикальне окислення біологічних структур
організму, уповільнюючи процеси старіння та розвитку патологічних змін.
Найкращими джерелами антиоксидантів є рослини (в тому числі й лікарські), які містять їх у вигляді комплексів споріднених сполук. До складу таких комплексів входять фенольні сполуки (флавоноїди, флавоноли, катехіни
тощо), вітаміни (С, Е), каротини, мінеральні речовини [4].
Лікарські рослини поки що не є традиційною сировиною для виробництва
харчових продуктів, проте спектр їх застосування в харчовій промисловості
стрімко зростає. Хімічний склад препаратів, одержаних з рослин, є багатим на
сполуки з різною біологічною активністю. Крім того, їх можна використовувати
для заміни багатьох штучних харчових добавок (барвників, ароматизаторів, стабілізаторів тощо), я к і будуть справляти на організм людини комплексний фізіологічний вплив, добре сприйматимуться, не викликаючи побічних реакцій.
Метою даної роботи було дослідити вміст фенольних сполук та антиоксиданту активність екстрактів з нетрадиційної рослинної сировини для подальшого
використання їх як компонентів функціональних харчових продуктів.
Як рослинну сировину в експериментах використовували листя чорної смородини (Ribes nigrum), суниці лісової (Fragaria vesca), малини звичайної (Rubus
idaeus), меліси лікарської (Melissa officinalis), стебла та листя чорниці звичайної
(Vaccinium myrtillus), траву чебрецю звичайного (тим'яну повзучого Thymus
serpyllum), квітки ромашки аптекарської (Chamomilla оfficinalis), бузини чорної
(Sambucus nigrae), липи серцелистої (Tilia cordata). Зразки сировини було зібрано
протягом червня-серпня у Київській області, висушено за температури 40 °С.
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Для одержання екстрактів сировину подрібнювали до розміру часток 3 мм,
додавали екстрагент. Як екстрагенти використовували воду, водно-спиртові розчини різної концентрації, підсирну сироватку. Співвідношення сировина: екстрагент варіювали від 1:5 до 1:30. Екстрагували при періодичному струшуванні до
досягнення максимального вмісту сухих речовин (СР) у екстракті.
Вихід екстрактивних речовин визначали за загальноприйнятою методикою
[7], вміст фенольних сполук — спектрофотомеричним методом з використанням
реактиву Фоліна-Деніса [7], флавоноїдів, катехінів, дубильних речовин — згідно
рекомендацій [7, 8].
Для дослідження антиоксидантних властивостей екстрактів застосовували
метод, що базується на взаємодії із стабільним хромоген-радикалом 2,2-дифеніл1-пікрилгідразилом (ДФПГ) (Sigma-Aldrich, США) [1]. Початкова концентрація
ДФПГ в реакційній суміші складала 8,7*10 -5 моль/л. Робочі розчини готували з
використанням 96%-ого етилового спирту. Реакцію проводили за кімнатної температури протягом 30 хв, після чого вимірювали оптичну густину розчинів за
довжини хвилі 517 нм на спектрофотометрі Biomate 5 (Thermo electron corporation,
США). Як контроль використано аскорбінову кислоту. Ступінь інактивації ДФПГ
(%) визначали за формулою:
A - Aд
% інактивації =— 0
100 ,
A

0

де A 0 ,
— оптична густина контрольного та досліджуваного розчинів, од.опт.
густини.
Для кожного зразку будували залежність концентрації непрореагованого
ДФПГ від об'єму екстракту. Визначали значення коефіцієнту розведення, необхідне для досягнення концентрації екстракту, за якої падіння оптичної густини
за перші 30 хв реакції складає 50% (IC50). Цей коефіцієнт слугував мірою відносного вмісту у зразках речовин, що володіють антирадикальною активністю.
Усі досліди повторювали тричі, проводили статистичну обробку результатів.
Основними критеріями при виборі сировини були наявність значних кількостей БАР антиоксидантної дії, оригінальні органолептичні показники, широкий ареал розповсюдження рослини на території України, достатня сировинна
база, легкість у переробці. Крім того, враховували, що відібрані для дослідження
рослини використовують як у традиційній, так і в народній медицині при лікуванні багатьох захворювань, що супроводжуються зниженням загальної реактивності організму.
Для обґрунтування складу фітокомпозицій з підвищеним вмістом антиоксидантів проаналізовано дані літератури щодо вмісту та біологічної дії БАР обраних видів рослин. Результати представлено у табл. 1.
Як видно з даних табл. 1, усі відібрані види сировини містять сполуки-антиоксиданти (зокрема, флавоноїди, фенолокислоти, вітаміни С, Е тощо) та володіють широким спектром фармакологічної активності через наявність таких
БАР, як терпени (чебрець, меліса, ромашка), кумарини (ромашка, малина), органічні кислоти (чорниця, суниця), слизи (липа, ромашка), камеді тощо.
За результатами аналізу хімічного складу сировини розроблено три фітокомпозиції, що містять комплекси БАР із схожими фармакологічними властивостями, а отже, справлятимуть синергічну дію. До складу першої увійшли листя смородини, суниці, малини, меліси та пагони чорниці, до другої — суцвіття
бузини та липи, до третьої — трава чебрецю та квіти ромашки. Загальною властивістю усіх композицій є наявність сполук, що володіють протизапальною, антисептичною та антибактеріальною дією.
Експериментально підібрано такі умови екстрагування БАР з фітокомпозицій: співвідношення сировина: екстрагент — 1 : 10, температура 50 °С, три-
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валість процесу — залежно від типу екстрагенту: 10 хв — водно-спиртовим розчином (50%-м), 20 хв — водою, 40 хв — сироваткою.
Таблиця

Назва
рослини

1. Х і м і ч н и й склад та фармакологічна д і я р о с л и н н о ї сировини
Вид сировини /
особливі
органолептичні
властивості

Хімічний склад сировини [6, 5 ]

Фармакологічна дія
[6, 9]

Ціаногенний глікозид самбунігрин, флавоноїди
(рутин), ефірна олія, слизи, органічні кислоти (кофейна, яблучна, валеріанова, хлорогенова), дубильні речовини, аскорбінова кислота, вітамін Е,
зола — 9,22%

Анальгетична, діуретична, жарознижувальна, протизапальна, послаблююча,
седативна, слабка дезінфікуюча, гіпоглікемічна

Липа
Суцвіття/ Ефірна олія (біля 0,05 %), полісахариди (7—10 %),
серцелиста
приємний тритерпенові сапоніни, флавоноїди (4—5 %) — гес(Tilia cordata) слабкий
перидин, кверцетин, кемпферол; аскорбінова кисаромат
лота, каротин

Антибактеріальна, протигрибкова, діуретична, жовчогінна, м'яка заспокійлива, протизапальна

Бузина чорна Квітки/
((Sambucus
запах
nigrae)
мигдалю

Чорна
смородина
(Ribes nigrum)
Суниця
лісова
((Fragaria
vesca)

Листя/
Ефірна олія (0,25—0,75 %), аскорбінова кислота (до Вітамінна, потогінна, сеприємний 0,4 %), флавоноїди, дубильні речовини, фітонциди, чогінна, в'яжуча, протиаромат
органічні кислоти, пентозани, мінеральні солі
запальна
Листя

Флавоноїди, аскорбінова кислота (250—280 мг%), Діуретична, жовчогінна,
дубильні речовини, слідові кількості алкалоїдів, вітамінна, глистогінна, апевисокий вміст калію
титна, протизапальна, антимікробна

Малина
Листя
звичайна
(Rubus idaeus)

Аскорбінова кислота (до 300 мг%), каротин, віта- Протизапальна, полівітаміни групи В, алкалоїди, флавоноїди, кумарини мінна, антисептична, гі(0,3—0,28%), фенологлікозиди, фенолокислоти, поглікемічна
лактони, дубильні речовини

Меліса
лікарська
(Melissa
officinalis)

Листя/
сильний
запах
лимону

Ефірна олія (до 0,35 %), дубильні речовини (біля 5 %), Седативна, спазмолітичфлавоноїди (лютеолін, цинарозид), фенольні кис- на, болетамувальна, апелоти (розмаринова, хлорогенова та кофейна), ку- титна, бактерицидна
марини, вітаміни В,, В9, С, урсолова кислота

Чорниця
звичайна
(Vaccinium
myrtillus)

Пагони

Дубильні речовини (18—20 %), сахариди, арбутин В'яжуча, протизапальна,
(0,47-0,58 %), гідрохінон (0,47 %), сапоніни (2,2- сечогінна, гіпоглікемічна
2,8 %), органічні кислоти, мінеральні речовини,
глікозиди неоміртилін (2%) (аглікон — інозит) та
міртилін (1%)

Чебрець
звичайний
(тим'ян
повзучий)
(Thymus
serpyllum)

Трава/
сильний
приємний
аромат

Ефірна олія (до 1%) (основні компоненти — феноли (34-42%); дубильні речовини, гіркоти, камедь,
сапоніни, тритерпенові сполуки — урсолова та олеанолова кислоти, органічні кислоти — кофейна,
хлорогенова, хінна; флавоноїди, велика кількість
мінеральних солей

Протизапальна,
противірусна, антибактеріальна, протигрибкова, відхаркувальна

Ромашка
аптекарська
(Chamomilla
officinalis)

Квітки

Ефірна олія (0,2-0,9%), флавоноїдний глікозид
апіїн, прохамазулен матрицин, лактон матрикарин, диоксикумарини, умбеліферон триакантин,
холін, фітостерин, саліцилова кислота, аскорбінова кислота, каротин, гіркоти, слизи, камеді.

Протизапальна, антисептична, протиалергічна, жовчогінна, апетитна, потогінна, спазмолітична

Одержано лабораторні зразки водних (з масовою долею екстрактивних речовин (ЕР) — 3,8%), водно-спиртових (4% ЕР) та сироваткових (3,5% ЕР) екстрактів.
Досліджено їх органолептичні властивості. Результати представлено у табл. 2, 3.
Під час аналізу особливу увагу приділяли смако-ароматичним властивостям екстрактів, тому екстракт з квіток ромашки та трави чебрецю (№3) було
відбраковано: за свідченням споживачів, він «мав гіркуватий присмак та запах,
що дуже нагадує ліки».
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Найкращою, за результатами споживчої оцінки, виявилась композиція з
цвіту бузини та липи (№ 2), водний екстракт з якої мав найпривабливіші органолептичні властивості, зокрема тонкий приємний аромат та жовтуватий колір.
Таблиця

2. Органолептичні показники екстрактів з цвіту б у з и н и
та л и п и ( к о м п о з и ц і я № 2)

Вид екстракту

Зовнішній вигляд

Запах

Смак

Водний

Світло-жовтий прозорий
розчин, злегка тягучої
консистенції

Своєрідний, відповідний Солодкуватий з
використаній сировині, легкою кислинзлегка медовий
кою, гармонійний

Водно-спиртовий
(50%-й)

Яскраво-жовтий,
прозорий, має трохи
тягучу консистенцію

Відповідний використаній сировині з
відчутним запахом
спирту

Різкий смак
спирту з ароматним відтінком
бузини та липи.

Сироватковий

Каламутний розчин
жовтого кольору

Характерний для липи
та б у з и н и , м е д о в и й ,
кислуватий.

Кислуватий,
трохи терпкий

Таблиця

3. Органолептичні п о к а з н и к и екстрактів з л и с т я смородини, суниці,
м а л и н и , м е л і с и та пагонів ч о р н и ц і ( к о м п о з и ц і я № 1 )

Вид е к с т р а к т у

Зовнішній вигляд

Запах

Смак

Водний

світло-оранжевий

слабкий, приємний трав'я- слабковиражений,
ний з нотами лимону
пряний з кислинкою

Водно-спиртовий 50%

яскраво-жовтогарячий прозорий
розчин

відповідний використаній
сировині з відчутним
запахом спирту

Сироватковий

каламутний розчин своєрідний т р а в ' я н и й з
кислуватий, трохи
світло-оранжевого
ледь-відчутним відтінками терпкий.
кольору
кислоти

різкий смак спирту

Екстракти після одержання зберігали за температури +4 °С, досліджуючи
динаміку змін органолептичних та мікробіологічних показників протягом 7 діб після їх одержання. Перші ознаки псування водних екстрактів з'явилися на п'яту
добу, водно-спиртові екстракти у цей період не змінили своїх властивостей. Встановлено, що активна кислотність водних екстрактів складала біля 6,7, у зв'язку з
цим цілком зрозумілим є їх мікробіологічне псування. Для запобігання цьому при
одержанні водного екстракту слід суворо дотримуватись санітарних норм та застосовувати додаткові заходи для збільшення строків їх зберігання. Можливим заходом при цьому є збільшення тем3.480
ператури екстрагування до 70 °С.
3.000
Показник масової частки
екстрактивних речовин відображує сумарну кількість сполук, що
2.000
вилучаються з сировини під час
ABS
екстрагування — вуглеводів, органічних кислот, фенольних сполук тощо. Для більш детальної
1.000
характеристики складу екстрактів
(зокрема, для детектування фе-0.082
нольних сполук) проаналізовано
190.0
300.0
400.0
500.0
600.0
А., ни
їхні спектри поглинання в діапаWAVELENGTH
зоні від 190 до 750 нм (рис. 1). З
даних літератури [5, 7] відомо, що Рис. 1. Спектр поглинання водного екстракту з цвіту
бузини та липи (розведення 1:100)
ультрафіолетовий (УФ) спектр фла-
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воноїдів характеризується наявністю двох максимумів поглинання, які можуть зсуватися при появі у молекулі додаткових функціональних груп. Так, флавонові глікозиди — похідні кверцетину мають максимуми поглинання при 258 і 361 нм та
плече у ділянці 266 нм, для антоціанів характерний максимум поглинання за 270295 нм [5].
Як видно з рис. 1, спектр водного екстракту з липи та бузини має один пік
в УФ-ділянці при 210 нм, що згідно даних літератури [5] вказує на наявність в
ньому кумаринів — сполук фенольного характеру, що володіють Р-вітамінною
активністю, мають спазмолітичну, протипухлинну, антигельмітну, протигрибкову, бактеріостатичну дію. На спектрі присутній другий пік у межах 325 нм, що
за даними літератури обумовлений присутністю у екстракті рутину.
Слід зазначити, що на спектрі поглинання етанольного екстракту з цієї
самої сировини другий пік знаходився за довжини хвилі 363 нм. Згідно даних
літератури він також належить рутину.
Спектр поглинання водного екстракту з листя смородини, суниці, малини,
меліси та пагонів чорниці мав три піки: 1-ий — за довжини хвилі 211 нм (відповідає
кверцетину), 2-й — у межах 285 нм, що може свідчити про присутність у екстракті
антоціанів, 3-й — 515 нм, характерний для катехінів (дані не наведено).
Визначено загальний вміст фенольних сполук у водних екстрактах, отриманих 10-, 20-, 30-, 40-, 50- і 60-хвилинною експозицією. Як стандарт використовували галову кислоту. Результати представлено на рис. 2.

Рис 2. Залежність вмісту фенольних сполук у водних екстрактах
від тривалості екстрагування

Як видно з даних рисунку, протягом усього часу екстрагування вміст фенольних сполук практично не змінюється, залишаючись на рівні 200 мг на 100 мл екстракту з композиції №2 та 270 мг на 100 мл екстракту з фітокомпозиції № 1. Аналогічні залежності одержано для спиртового та сироваткового екстрактів з цієї ж
сировини (дані не наведено).
У водних екстрактах визначено вміст (мг на 100 мл) суми катехінів (за dкатехіном), дубильних речовин (за таніном) та флавонових глікозидів (за рутином), які склали відповідно 19,3±0,03, 68,1±0,03, 85,4±0,05 у екстракті з композиції №2; 31,4±0,02, 85,0±0,04, 87,4±0,06 — у екстракті з композиції №1.
Отже, вміст сполук фенольної природи у екстракті з листя рослин є більшим за
такий з квіток липи та бузини.
Оскільки антиоксиданти фенольного типу є акцепторами радикалів, активність екстрактів з лікарських рослин досліджено в реакції взаємодії із ста-
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більним хромоген-радикалом дифенілпікрилгідразилом (ДФПГ). Результати
представлено на рис. 3. Можна відмітити, що усі зразки проявляють високу антирадикальну здатність, при цьому активність екстрактів з цвіту бузини та липи
(79%) та з листя рослин (88%) відносно радикалу ДФПГ вища за таку контрольного розчину (62%).
Достовірної різниці між значеннями антирадикальної активності екстрактів,
одержаних 10-ти, 20-ти 30-ти та 40-ахвилинною експозицією, не виявлено (рис.4).
Визначено концентрацію розчинів екстрактів з квіток, листя та аскорбінової кислоти, що забезпечують 50%-ве знешкодження ДФПГ: вони склали 7,8,
5,7 та 9,5 мкг/мл відповідно.

Рис. 3. Ступінь інгібування вільнорадикальної активності
ДФПГ екстрактами

Рис. 4. Залежність антирадикальної активності водних екстрактів від
тривалості екстрагування (контроль — розчин аскорбінової кислоти)
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Враховуючи дані літератури [2, 3] та результати власних досліджень, можна
стверджувати, що активність екстрактів по відношенню до радикала ДФПГ обумовлена наявністю фенольних сполук різної будови та аскорбінової кислоти.
Висновки. Проблема антиоксидантного захисту організму людини є актуальною впродовж останніх кількох десятків років. Серед заходів, спрямованих
на її вирішення, є розвиток виробництва продуктів з високою харчовою цінністю,
що володіють антиоксидантною дією. Доцільним є використання препаратів з
рослин, що завдяки вмісту антиоксидантних комплексів демонструють потужну
протипухлинну, гепатопротекторну, антивірусну та бактерицидну дію. Проведені
дослідження показали, що екстракти з квіток липи та бузини, листя малини,
суниці, смородини, меліси та пагонів чорниці містять фенольні сполуки, володіють вираженою антиоксидантною активністю та можуть являти інтерес як
майбутні компоненти продуктів профілактичної дії.
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