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Резюме: Лікарські рослини є джерелом біологічно-активних сполук. Окремі рослини в 
значній кількості містять біоантиоксиданти. В умовах ощадливого природокористування 
неабияка увага надається розвитку методів отримання сполук шляхом їх вилучення з 
відновлювальних природних джерел і дослідженню їх властивостей. В модельних реакціях  
пероксидного окиснення ліпідів «in vitro» в роботі була досліджена антиоксидантна дія 
водних екстрактів широко вживаних лікарських рослин. Встановлено, що екстракти аронії 
чорноплідної, пижми звичайної, полину гіркого, кори дубу, оману високого, софори 
японської (насіння), листків брусниці і плодів калини виявляють високу антиоксидантну дію. 
 
Ключові слова: лікарські рослини, антиоксиданти, водні екстракти.  
 

Серед метаболічних процесів, що здійснюються безпосередньо в клітині, певне місце 
займає пероксидне окиснення ліпідів. Стаціонарність процесу окиснення ліпідів є базою, що 
сприяє підтриманню  складу, структури та функцій мембран, як високоспецифічних, 
складних і багатокомпонентних систем. Відносна безпека пероксидного окиснення 
досягається наявністю антиокисних і антирадикальних реакцій, у яких беруть участь 
біоантиоксиданти [1]. Нестача тих чи інших природних антиоксидантів (АО) є причиною 
інтенсифікації окисних процесів у ліпідах і накопичення продуктів окиснення в кількостях, 
що перевищують норму. Водночас, досить актуальною проблемою залишається потреба в 
антиоксидантній стабілізації харчових продуктів, фармацевтичних і косметичних засобів 
екологічно-безпечними антиоксидантами, перелік яких на теперішній час дуже обмежений. 
Речовини з антиоксидантними властивостями широко розповсюджені в живій природі 
(вітаміни, ферменти, поліфеноли, флавоноїди та інші сполуки) [1, 8]. 

Пошук ефективних, специфічно діючих на ту чи іншу систему антиоксидантів 
(біоантиоксидантів) усе більше спрямовується на використання природних біологічно 
активних сполук, важливим джерелом яких є лікарські рослини [3, 4]. Фармакологічна дія 
багатьох із цих рослин пов’язується саме з наявністю в їх складі природних антиоксидантів 
[6]. Природні антиоксиданти, не поступаючись своєю активністю синтетичним, мають низку 
суттєвих переваг: більша функціональність і стабільність, екологічна безпечність, 
спрямованість дії, відсутність сторонніх ефектів та ін. В останні роки досягнуті значні успіхи 
стосовно дослідження складу і структури, дії деяких природних АО, проте широке 
використання таких антиоксидантів обмежується відсутністю обґрунтованих даних щодо 
перспективних джерел біоантиоксидантів, способів найбільш повного вилучення їх із 
рослинної сировини, механізмів антиоксидантної дії, методів стандартизації таких речовин, 
тощо. 

Метою даного дослідження стало одержання водних екстрактів лікарських рослин і 
вивчення їх антиоксидантної активності при окисненні залишків ненасичених жирних кислот 
у складі соняшникової олії та Твіну-80, які моделюють перебіг пероксидного окиснення 
ліпідів «in vitro». 

Багаторазовій екстракції водою (100 мл) піддавалися протягом 30 хв. подрібнені сухі 
лікарські рослини (10 г), виготовлені держпідприємством із переробки лікарської сировини. 
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Одержані екстракти висушувалися при 30ºС у вакуумі і – стандартизувалися за сухим 
залишком [2]. Аналіз складу екстрактів проводився ІЧ – спектроскопією, загальний вміст 
фенолів визначався методом Левенталя-Найбауера [2]. Антиоксидантна дія екстрактів 
досліджувалася при автоокисненні (298К), ініційованому окисненні (343К, ініціатор – 
азодиізобутиронітрил (АІБН) соняшникової олії та  окисненні Твіну-80 у водному розчині в 
присутності кофакторів пероксидного окиснення – двохвалентного феруму та аскорбінової 
кислоти. За кінетикою окиснення спостерігали, контролюючи кількість  поглинутого кисню, 
накопичених пероксидів (олія) або малонового діальдегіду (Твін-80) [7]. 

Встановлено, що вміст сухих речовин у водних екстрактах майже 20-ти досліджених 
рослин помітно більший, ніж у разі використання в якості екстрагентів бензолу, гексану, 
етанолу або їх сумішей. Водночас, загальна кількість екстрагованих речовин не завжди 
обумовлює високу антиоксидантну активність екстракту (таблиця 1).  

 
Таблиця 1 

Вміст сухих речовин та інгібуючі властивості лікарських рослин при окисненні 
соняшникової олії та Твіну-80 

№ Лікарська рослина Вміст сухих речовин, % τ/τ0
* с/с0

** 
1 Шипшина, плоди 8,1 1,09 1,30 

2 Калина, плоди 4,9 1,28 1,65 

3 Ромашка лікарська 3,9 1,41 1,00 

4 Горобина, плоди 10,2 1,35 1,67 

5 Глід, плоди 3,7 1,33 1,00 

6 Брусниця, листя 1,8 1,60 1,53 

7 Дуб, кора 2,5 1,90 1,24 

8 Каштан кінський, кора 0,9 1,59 1,55 

9 Плоховник, плоди 1,7 1,75 1,29 

10 Плоховник, кісточки 1,2 1,30 1,61 

11 Аронія чорноплідна, плоди 9,1 2,14 1,50 

12 Пижмо 2,5 2,14 1,17 

13 Грицики звичайні 2,6 1,90 1,24 

14 Полин гіркий 3,2 1,90 1,23 

15 Лаврове листя 0,7 1,43 1,49 

16 Лепеха звичайна, коріння 1,7 1,24 - 

17 Софора японська, насіння 3,2 1,52 1,46 

18 Оман високий, коріння 4,1 1,12 1,67 

19 Збір «Арфазетин» 9,7 1,11 2,05 

τ/τ0
* – співвідношення періоду інгібування, виміряного при окисненні соняшникової 

олії у присутності водного екстракту лікарської рослини (τ) до періоду інгібування вихідної 
соняшникової олії (τ0); 

с/с0
** – співвідношення концентрації малонового діальдегіду, що утворився при 

окисненні Твіну-80 у відсутності домішок (контрольний зразок) (с0), до концентрації 
малонового діальдегіду, що утворився у присутності водних екстрактів лікарських рослин 
(с).  
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Це пов’язано з екстрагуванням водою не тільки речовин з антиоксидантними 
властивостями (поліфеноли, флавоноїди, фенолкарбонові кислоти), а й сполук, що можуть 
виступати промоторами окиснення (глікозиди, ефірні олії, вітаміни), а також синергістами 
антиоксидантів (аскорбінова, лимонна кислоти, оксикислоти). 

Вміст сухих речовин в екстрактах залежить не тільки від природи речовини, а й від 
виду сировини і є найбільшим при використанні ягід (шипшина, глід, обліпиха). У такому 
разі антиоксидантна активність таких екстрактів невелика. Більш активні екстракти з листя і 
коренів, зокрема, екстракти аронії чорноплідної, пижмо, полину гіркого та кори дубу, що 
майже вдвічі збільшують терміни зберігання соняшникової олії за неконтрольованої 
кімнатної температури і вільного доступу повітря. 

За більш високих температурах (343К) окиснення олії в присутності ініціатора АІБН 
не всі екстракти зберігають виражену антиоксидантну дію. Це стосується екстрактів рослин, 
у складі яких є значна кількість глікозидів, ефірних олій, цукрів, білків. Найбільш 
ефективними в даних умовах окиснення виявились екстракти оману високого, софори 
японської (насіння), листя брусниці та плодів калини. При збільшенні кількості доданого до 
олії екстракту (0,1–1 %) період повільного накопичення пероксидних сполук лінійно зростає, 
це свідчить про взаємодію сполук екстракту з пероксирадикалами субстрату, що 
окиснюється. 

Для більшості досліджених екстрактів  спостерігається певна кореляція ефективності 
антиоксидантної дії  при окисненні соняшникової олії і Твіна-80. Однак деякі екстракти 
(полину гіркого, піжмо, кори дуба) значно менш ефективно гальмують накопичення 
малонового диальдегіду при  окисненні  Твіну-80 в водному розчині. Проте, екстракти, 
малоефективні в процесі окиснення олії (оману високого, плодів горобини) виявляють 
виражену дію в Твіні-80. Такі відмінності пов’язані з особливостями процесу окиснення 
Твіну-80, що відбувається в емульсії масло–вода і зосереджений, переважно, на межі поділу 
фаз. Антиоксидантна дія сполук у таких системах передусім у значній мірі визначається їх 
розподілом між фазами та адсорбцією на поверхні. 

Таким чином, показано, що водні екстракти більшості досліджених лікарських рослин 
виявляють антиоксидантну дію при окисненні різних за складністю субстратів. Ефективність 
одержаних природних антиоксидантів визначається загальним складом екстракту, складом 
фенольних сполук їх розчинністю і розподілом у субстраті. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСТРАКТОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ 
АНТИОКСИДАНТНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ЛИПИДОВ 
Хоменко А.И., Филипенко Т.А., Грибова Н.Ю. 
Лекарственные растения являются источником биологически активных соединений. 
Некоторые растения в значительном количестве содержат биоантиоксиданты. В условиях 
рационального природопользования значительное внимание уделяется развитию методов 
получения химических веществ путем их извлечения из возобновляемых природных 
источников и исследованию их свойств. В модельных реакциях перекисного окисления 
липидов «in vitro» в работе была исследована антиоксидантная активность водных 
экстрактов лекарственных растений, которые широко используются. Установлено, что 
экстракты аронии черноплодной, пижмы, полыни горькой, коры дуба, девясила высокого, 
софоры японской (семена), листьев брусники и плодов калины проявляют высокую 
антиоксидантную активность. 
 
USE EXTRACTS OF HERBS FOR ANTIOXIDATIVE STABILIZATION OF LIPIDS 
Homenko A.I., Filippenko T.A., Hribova N.Y. 
Medicinal plants are a source of biologically active compounds, some plants contain a considerable 
amount of bioantioxidant. In terms of environmental management, considerable attention is paid to 
the development of methods for the preparation of chemicals are removed from natural renewable 
sources and the study of their properties. In model lipid peroxidation reactions "in vitro" in the work 
investigated the antioxidant activity of aqueous extracts of medicinal plants, which are widely used. 
Found that extracts of chokeberry aronia, tansy, wormwood, oak bark, elecampane, sophora 
japonica (seeds), leaves, cranberries and cranberry fruit exhibit high antioxidant activity. 
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