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Постановка проблеми. Останнім часом увагу 
науковців і виробничників привертає проблема 
створення й застосування біологічних препаратів 
рослинного походження. Нині досить активно 
ведеться пошук сполук лікарських рослин, здат-
них підвищувати врожайність і стійкість рослин 
до хвороб за рахунок регуляції фізіологічних 
процесів та імунної системи, і вже отримані  
перші успішні результати [7]. Серед них чільне 
місце зайняли представники роду Ехінацея 
(Echinacea Moench.), які широко застосовуються 
як лікарські, кормові, декоративні культури, ме-
доносні рослини [9]. Відомо, що водорозчинні 
екстракти коренів, листків і суцвіть ехінацеї пу-
рпурової мають біологічну активність [1], проте 
експерименти з ехінацеєю блідою допоки ще не 
проводилися. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми.  
В останні роки в роботах, присвячених індуко-
ваній стійкості рослин, значна увага надається 

рослинним екстрактам, у тому числі й з ехінацеї. 
Серед них привертають увагу дослідження  
С. Л. Тютерева [10], де висловлюється гіпотеза 
про можливість відкриття речовин-стимуляторів 
фітоімунних реакцій, на основі яких можна 
створити препарати, здатні активізувати гени 
стійкості рослини. Підтримуючи цю гіпотезу,  
Г. Б. Максимов, Г. І. Радкевич, [6] Л. Ф. Горовий 
[3] та Н. Н. Мальована [7] і працюють над пошу-
ком таких речовин та їх носіїв. Із літературних 
джерел відомо, що в різних органах ехінацеї 
склад і кількість біологічно активних речовин 
значно відрізняється [9]. Так, була проведена 
ціла низка досліджень із вивчення біологічної 
активності водорозчинних екстрактів коренів, 
листків та суцвіть ехінацеї пурпурової. У своїх 
дослідженнях автори підтверджують наявність у 
водних екстрактах з ехінацеї як інгібіторів, так і 
стимуляторів росту, активність яких суттєво за-
лежить від концентрації розчинів і температур-
них умов. Температура суттєво впливала на біо-
логічну активність екстрактів, підсилюючи або 
дещо пригнічуючи їх дію [1]. Є попередні дослі-
дження активності екстрактів з ехінацеї блідої 
[2], проте системних експериментів у цьому  
напрямі не проводилося.  
Завдяки розробкам науковців Національного 

фармацевтичного університету В.С. Кисличенко 
та Я.В. Дьяконовій, із кореневищ з коренями 
ехінацеї блідої сорту «Красуня прерій», вироще-
ної в Полтавській державній аграрній академії, 
був отриманий сухий екстракт, який має проти-
запальну, бактеріостатичну і бактерицидну дію 
[5]. Вивчення його біологічної активності на ро-
слинних об’єктах раніше не проводилося, тому 
дослідження екстракту ехінацеї блідої вважаємо 
досить перспективним. 
Мета досліджень та методика їхнього про-

ведення. Наші дослідження були присвячені 
вивченню активності екстракту ехінацеї блідої 
(Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.) залежно від тем-
ператури. Біологічну активність екстракту

___________________ 
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Вивчено біологічну активність екстрактів ехінацеї 
блідої (Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.) за різних тем-
ператур. Доведена адаптивна дія екстрактів з ехі-
нацеї блідої за температури +10 0С і +15 0С, що про-
являлася у стимуляції росту тест-культури. Екс-

тракти за температури +20–25 0С через 24 години у 
більшості розведень пригнічували ріст коренів ячме-
ню, а на 48-у годину мали ріст-стимулюючий ефект 
лише за високих концентрацій (близько 15,71 %). 

Встановлено, що за температури +30 0С екстракт 
слабо стимулював тест-систему в концентраціях 

10-2–10-4 % (+5,02–7,46 %) при першому вимірюванні 
й при розведенні екстракту 10-6–10-8% (+5,15– 

11,34 %) через 48 годин. Робиться висновок, що 
екстракти ехінацеї блідої містять біологічно  
активні речовини, активність яких суттєво  

залежить від дії температури. 
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ехінацеї блідої вивчали методом біологічних тестів 
[4]. Як тест-об’єкт використовували ячмінь посів-
ний (Hordeum sativum Lessen.) сорту Чарівний 
урожаю 2009 року, насіння якого після добового 
замочування у воді витримували в чашках Петрі з 
досліджуваними екстрактами в концентраціях  
10-2–10-11 %. Контрольні варіанти оброблялися дис-
тильованою водою. Повторність досліду – трира-
зова. Пророщування проводили в термостаті за 
температури +10 0С, 15 0С, 20 0С, 25 0С та 30 0С. 
Контрольні заміри довжини коренів проводили 
через 24 та 48 годин. Статистична обробка отри-
маних даних здійснювалася за допомогою 
комп’ютерної програми Excel. 
Результати досліджень. За даними Я. В. Дья-

конової [5], екстракт ехінацеї блідої містить 
комплекс речовин, із-поміж яких є полісахариди, 
фенольні сполуки, макро- та мікроелементи. Цей 

комплекс здатний проявляти різнопланову дію 
на рослини, що показано у наступних дослі-
дженнях. Дані про вплив препарату ехінацеї блі-
дої на довжину коренів ячменю за 10 0С подані 
на рисинку 1. 
Через 24 години довжина коренів у дослідних 

варіантах перевищувала контроль на +31,07–
166,66 %. Причому ріст-стимулюючий ефект мали 
всі концентрації, що досліджувалися. Наступне 
вимірювання за 48 годин показало: стимулюючий 
ефект майже для усіх концентрації залишився (до-
вжина коренів дослідних варіантів перевищувала 
контроль на + 31,07–104,92 %), лише в концентра-
ціях 10-8 та 10-10% спостерігався незначний пригні-
чуючий вплив (різниця з контролем склала -4,31  
і -11,2 % відповідно).  
Аналогічні результати були отримані у ході ви-

вчення препарату за температури 15 0С (рис. 2). 

 
Рис. 1. Вплив екстракту ехінацеї блідої на довжину коренів ячменю за температури 10 0С,  

± до контролю 

 
Рис. 2. Вплив екстракту ехінацеї блідої на довжину коренів ячменю за температури 15 0С, 

 ± до контролю 
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Через 24 годин довжина коренів у всіх варіан-
тах, оброблених екстрактами, перевищувала конт-
роль. Стимуляція тест-об’єкту була досить висо-
кою й склала від +2 до 49,83 %. Через 48 годин 
вона у більшості розведень була нижчою за 
контроль. Незначна стимулююча дія (від +3,52 до 
6,8 %) спостерігалася за концентрації 10-3 % та  
10-5%. В інших розведеннях препарат ехінацеї 
блідої ґальмував тест-систему (близько -21,29 % до 
контролю). 
За температури 20 0С у діапазоні концентрацій 

10-2–10-7% через 24 години препарат інгібував 
тест-систему (довжина коренів ячменю була ни-
жчою за контроль до -22,98 %). При розведені 
10-9 % спостерігалася стимуляція тест-системи 
(+17,2 %) (рис. 3).  
Схожа закономірність спостерігалася і під час 

наступних вимірювань. Так, на 48-у годину дов-

жина коренів майже у всіх дослідних варіантах 
була нижчою за контроль (від -4,83 до 16,77 %). 
За концентрацій 10-5% і 10-7% цей показник пе-
ревищував контроль (на 7,84–11,01 %). 
Таким чином, за температури 20 0С у перева-

жній більшості концентрацій спостерігалося 
пригнічування коренів ячменю. 
Результати біотестування за температури 25 0С 

наведено на рисунку 4. Встановлено, що майже в 
усіх концентраціях при першому вимірюванні 
екстракт пригнічував тест-систему, а незначна 
стимуляція майже дорівнювала контролю (+0,4–
2,7 %). На 48-у годину пригнічення тест-системи 
у варіантах за концентрацій 10-2–10-9% станови-
ло від -1,4 до 19,9 %. Привертає увагу те, що в 
наступних розведеннях у діапазоні концентрацій 
10-10–10-11 % спостерігалася досить висока позитив-
на активність (+14,92–15,71 %). 

 
Рис. 3. Вплив екстракту ехінацеї блідої на довжину коренів ячменю за температури 20 0С,  

± до контролю 

 
Рис. 4. Вплив екстракту ехінацеї блідої на довжину коренів ячменю за температури 25 0С,  

± до контролю 
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Рис. 5. Вплив екстракту ехінацеї блідої на довжину коренів ячменю за температури 30 0С,  

± до контролю 
У процесі вивчення активності екстракту з 

ехінацеї блідої за температури 300С було встано-
влено, що через 24 години екстракт за концент-
рації 10-2–10-4% дещо стимулював ріст коренів 
ячменю на +5,02–7,46 %.  
У подальших розведеннях (10-5–10-11%) екст-

ракт мав високу ґальмівну дію на тест-об’єкт, 
яка коливалася від -4,06 % до -25,88 % нижче за 
контроль.  
Через 48 годин спостерігалася незначна ґальмівна 

дія (до -10,08 %) у концентраціях 10-2–10-5%, яка 
змінилася стимулюючою активністю при розве-
денні екстракту 10-6–10-8 %, що складала +5,15–
11,34 %.  
У наступних розведеннях активність екстрак-

ту була незначною. 
Таким чином, наші дослідження свідчать, що ек-

стракт ехінацеї блідої показав виражену адаптивну 
дію, що проявлялося у стимуляції росту тест-
культури за температури +10 0С і +15 0С. 

                                                                              

 Висновки:  
1. Шляхом тестування на коренях ячменю вста-

новлено, що екстракт ехінацеї блідої містить біо-
логічно активні речовини, ріст-стимулююча акти-
вність яких суттєво залежить від дії температури. 

2. За температури +10-15 0С спостерігалася 
ріст-стимулююча активність екстракту ехінацеї 
блідої (до +166,66 % відносно контролю). Біль-
ша активність відмічалася в разі вимірювання 
коренів через 24 години, ніж через 48 годин. 

3. Екстракти за температури +20–25 0С через 24 
години у більшості розведень ґальмували ріст ко-
ренів ячменю, а на 48-у годину мали ріст-
стимулюючий ефект, який спостерігався лише за 
високих концентрацій (за 20 0С – 10-5, 10-7 %, а за 
25 0С – 10-10, 10-11 %) і не перевищував 15,71 %. 

5. Встановлено, що за температури +30 0С ек-
стракт стимулював тест-систему за концентрації 
10-2–10-4 % (+5,02–7,46 %) при першому вимірю-
ванні, та за розведення екстракту 10-6–10-8 % 
(+5,15–11,34 %) через 48 годин.  
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