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Вступ
Синяк звичайний (Echium vulgare L.) родини Шорстколисті (Boragi-

naceae Juss.) поширений по всій території Центральної та Східної Єв-
ропи, особливо часто зустрічається у таких країнах, як Україна, Ні-
меччина, Польща, Чехія, Австрія, Швеція [13]. Ця рослина поширена 
вздовж доріг, на кам’янистих схилах, сухих луках, на забур’янених 
місцях. Також, синяк культивують як декоративну і медоносну рос-
лину. У траві і коренях синяка звичайного містяться вуглеводи, алка-
лоїди, органічні та фенолкарбонові кислоти, нафтохінони, вітаміни 
А, Е, аскорбінова кислота. Хімічний склад обумовлює антимікробну, 
фунгістатичну та протизапальну дію препаратів з коренів синяка [1, 
11, 14]. Так у Россії використовують: «Масло шикониновое», покрит-
тя ранове «Дигиспон-А», Гешиспон», Коллахит-Ш», Тампони жіно-
чі лікувальні «Витар-Ш». Також настій трави використовують при 
захворюваннях верхніх дихальних шляхів, як заспокійливе і проти-
судомне при епілепсії; зовнішньо – як протизапальне при ревматич-
них болях у суглобах, розтяжінні сухожилля [4]. 

Полісахариди – широко поширена група БАР в рослинній сирови-
ні, що виявляє обволікаючу, пом’якшувальну, протизапальну, раноза-
гоювальну дію, застосовуються при хворобах носоглотки, бронхітах, 
захворюваннях кишечнику. Встановлено, що деякі полісахариди під-
вищують імунітет, володіють кровоспинною властивістю [6, 7, 8, 12]. 
Ця група речовин для сировини з синяка звичайного не вивчена.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами: 
робота була виконана відповідно до планів науково-дослідних 
робіт Національного фармацевтичного університету з проблеми 
«Фармакогностичне вивчення біологічно-активних речовин, ство-
рення лікарських засобів рослинного походження» (№ державної 
реєстрації 0103U000476). 

Метою нашої роботи було виділення водорозчинних полісахари-
дів (ВРПС) з трави та коренів синяка звичайного, вивчення їх моно-
мерного, ряду показників амінокислотного та елементного складу.

Матеріали та методи дослідження
Об’єктами дослідження були ВРПС одержані з трави та коренів 

синяка звичайного, заготовленого у 2009 – 2010 роках в Харківський 
області, пос. Липці. Для отримання полісахаридів сировину по-
дрібнювали до часток, що проходять крізь сито з діаметром отворів 
2 мм. Спочатку з сировини екстрагували ліпофільну фракцію хло-
роформом. Шрот висушували та тричі екстрагували 50% етанолом 
протягом 2 год щоразу на киплячій водяній бані. Для отримання 
ВРПС висушений шрот заливали водою очищеною та екстрагува-
ли тричі протягом 1 год. Водні витяги об’єднували, упарювали до 
1/3 об’єму, після чого трикратним об’ємом 96% етанолу висаджали 
ВРПС. Осад, що утворювався (ВРПС), відфільтровували під вакуу-
мом, висушували та проводили вивчення [2]. 

Для встановлення мономірного складу ВРПС гідролізували 2 н кис-
лотою сірчаною [6] та вивчали за допомогою хроматографії на папері 
в системі розчинників: бутанол - оцтова кислота - вода (4:1:2) та піри-
дин - н-бутанол - вода (6:4:3), паралельно зі стандартними зразками. 
Хроматограми після висушування, обробляли анілінфталатним ре-
активом та нагрівали в сушильної шафі при 100-1050 С, моноцукри 
проявлялися у вигляді червоних та коричневих плям. Втрату в масі 
при висушуванні та загальну золу встановлювали за методиками ДФУ 
першого видання (ст. 2.2.32 та 2.4.16) [3]. Якісний склад та кількісний 
вміст амінокислот ВРПС трави та коренів синяка звичайного визна-
чали за допомогою амінокислотного аналізатора ААА-339. Точну на-
важку ВРПС гідролізували 6 н хлористоводневою кислотою з подаль-
шим видаленням останньої. Кількісну оцінку амінокислот проводили 
за площею піків в порівнянні зі стандартними зразками амінокислот 
фірми “Fluka”. Якісний склад та кількісний вміст мінеральних спо-
лук у ВРПС трави та коренів визначали за методом  атомно-емісійною 
спектроскопії, заснованої на повному випаровуванні речовини в роз-
ряді дуги перемінного току (джерело збудження – IBC-28) та регистра-
ції випромінювання спектрографом ДФС-8 [3, 5, 9, 10].

Отримані результати та їх обговорення
Вихід ВРПС з трави склав 5,40±0,26% (аморфний порошок світ-

ло-коричневого кольору), ВРПС з підземних органів – 6,18±0,07% 
(аморфний порошок темно-коричневого кольору). Втрата в масі 
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при висушуванні ВРПС трави склала 9,64±0,16%, ВРПС підземних 
органів - 8,21±0,21%. Вміст загальної золи в ВРПС з трави склав 
18,13±0,78%, з підземних органів – 17,50±0,21%. Вміст загального біл-
ку суттєво не відрізнявся в ВРПС з трави 10,00±0,21% та з підземних 
органів і складав та 5,12±0,12% відповідно.

При вивченні мономерного складу ВРПС досліджених об’єктів було 
ідентифіковано D-галактозу, D-глюкозу, L-арабинозу та L-рамнозу.

Таблиця 1
Амінокислотний склад ВРПС синяка звичайного (в мкг/100 мг)

Назва амінокислоти
Вміст амінокислоти у ВРПС

коренів** трави** 
Валін* 86,70 197,10
Лейцин* 75,08 181,87
Ізолейцин* 66,22 112,07
Треонін* 81,44 156,68
Метіонін* 70,69 105,13
Лізин* 247,10 163,53
Фенілаланін* 81,32 244,52
Глютамінова кислота 184, 95 488,20
Гліцин 90, 20 283,54
Аланін 53,78 177,53
Серин 93, 70 162,14
Аспарагінова кислота 186,35 184,50
Аргінін 106,20 146,30
Тирозин 236,20 105,10
Гістидін 131,66 101,80
Пролін 44,75 97,47
Сума незамінних амінокислот 708,55 1160,90
Сума замінних амінокислот 1127,79 1746,58
Сума амінокислот 1836,34 2907,48
Примітки: * - незамінні амінокислоти, «**» - в розрахунку на абсолютно 
суху речовину.

Амінокислотний склад ВРПС трави та коренів синяка звичайно-
го наведено в таблиці 1. В обох об’єктах було ідентифіковано 16 амі-
нокислот, з яких 7 незамінні. Вміст суми незамінних амінокислот та 

загальної суми амінокислот був більшим у ВРПС трави синяка зви-
чайного у 1,6 раз, а суми замінних амінокислот у 1,5 раз ніж у ВРПС 
коренів. З незамінних амінокислот у ВРПС коренів в більшій кількос-
ті містився лізин (247,10 мкг/100 мг), а у трави – фенілаланін (244,53 
мкг/100 мг). Вміст треоніну і фенілаланіну у ВРПС коренів був май-
же однаковим (див. табл. 1). З замінних амінокислот у ВРПС коренів 
в більшій кількості накопичувався тирозин (236,20 мкг/100 мг), також 
в значній кількості накопичувалися глютамінова і аспарагінова кисло-
ти (184,95 мкг/кг та 186,35 мкг/100мг відповідно), у ВРПС трави глюта-
мінова кислота і гліцин (488,20 мкг/кг та 283,54 мкг/100мг відповідно). 
Вміст гліцину і серину був майже однаковим у ВРПС коренів синяка, 
а глютамінової кислоти і гліцину у ВРПС трави (див. табл. 1). 

Результати визначення елементного складу ВРПС синяка звичай-
ного наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2
Елементний склад ВРПС трави та коренів синяка звичайного
Об’єкт 

дослідження
Вміст елементу, мкг/кг

Na Mg Mn Si P K Ca Al Fe Ni Cu Zn
ВРПС
трави 1290 970 10 2580 480 9660 2710 30 30 0,30 2 3

ВРПС
кореня 1670 830 20 1480 440 9170 2220 240 50 0,50 3,00 3

Примітки: Co <0,03; Cd < 0,01; As <0,01; Hg <0,01; Sr<0,01;  Pb<0,01.
Було ідентифіковано 18 елементів. Вміст важких металів не пере-

вищував допустимі норми. Вміст калію, кальцію, натрію і кремнів був 
найбільшим у обох об’єктах. У ВРПС коренів калію і кальцію містило-
ся 9660 мкг/кг та 2710 мкг/кг відповідно, а трави – 9170 мкг/кг та 2220 
мкг/кг відповідно. Натрію містилося більше у ВРПС коренів синяка у 
1,3 рази ніж трави. Вміст кремнію у ВРПС трави склав 2580 мкг/кг, що 
у 1,7 рази більше ніж у ВРПС коренів.

Висновки
1. З трави та коренів було отримано ВРПС, визначено їх вихід, 

втрату в масі при висушуванні, вміст загальної золи та загального 
білку,  мономерний склад.

2. Вперше встановлено амінокислотний та елементний склад 
ВРПС трави та коренів синяка звичайного.

3. Отримані дані доводять перспективність подальшого вивчен-
ня ВРПС трави та коренів синяка звичайного. 
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Summary
Gontova T.M. Study of blueweed polysaccharides.
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