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ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКІСНОГО ВМІСТУ ФЛАВОНОЇДІВ В КОМПЛЕКСІ  

ПОЛІФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК З ТРАВИ ДЕСМОДІУМУ КАНАДСЬКОГО  

СОРТУ PERSEI 
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Десмодіум канадський – рослина, яка культивується в Україні, зокрема в Полтавській області виро-

щують сорт Persei. Оскільки поширеність захворювань спричинених вірусом герпесу на даний час до-

сить велика і спостерігається тенденція росту чисельності хворих, то є актуальним пошук нових пер-

спективних джерел з вираженою противірусною активністю. 

Відомо, що десмодіум канадський проявляє противірусну дію. Тому нами був попередньо одержаний 

комплекс поліфенольних сполук з трави десмодіуму канадського сорту Persei. 

Метою нашої роботи було визначення кількісного вмісту суми флавоноїдів в комплексі поліфенольних 

сполук з трави десмодіуму канадського сорту Persei. 

Методи дослідження. Аналіз кількісного вмісту флавоноїдів в досліджуваному комплексі поліфенольних 

сполук проводився методом спектрофотометрії. 

Результати дослідження. В результаті проведеного дослідження було визначено кількісний вміст суми 

флавоноїдів в перерахунку на рутин та суху речовину в комплексі поліфенольних сполук, одержаного з 

трави десмодіуму канадського сорту Persei. Вміст флавоноїдів в досліджуваному комплексі повинен 

бути не менше 30 %. 

Висновки. Результати дослідження використанні при розробці методів контролю якості комплексу 

поліфенольних сполук з трави десмодіуму канадського сорту Persei 

Ключові слова: десмодіум канадський, сорт Persei, трава, комплекс поліфенольних сполук, флавоноїди, 

спектрофотометрія 

 

Desmodium canadense herb is cultivated in Ukraine, particularly Persei genus is grown in Poltava region. Since 

nowadays the prevalence of diseases caused by herpes virus is large enough, and the tendency of growth of the 

number of patients is observed, the search of prospective sources with a strong antiviral activity is relevant. 

It is known that Desmodium canadense has an antiviral activity. Therefore, the complex of polyphenol com-

pounds from Persei genus of Desmodium canadense herb was obtained previously. 

The aim of our research was quantitative determination of the sum of flavonoids in polyphenol compounds com-

plex in Persei genus of Desmodium canadense herb. 

Methods. Spectroscopy method was used for quantitative analysis of flavonoids in the studied polyphenol com-

pounds complex. 

Resuults. As a result of research, quantitative content of the sum of flavonoids calculated as rutin and dry matter 

in polyphenol compounds complex, obtained from Persei genus of Desmodium canadense herb, was determined. 

The content of flavonoids in the studied complex should be more than 30 %. 

Conclusion. The results of research were used for development of quality control methods of polyphenol com-

pounds complex from Persei genus of Desmodium canadense herb 

Keywords: Desmodium canadense, Persei genus, herb, polyphenol compounds complex, flavonoids, spectroscopy 

 

1. Вступ 

Десмодіум канадський (Desmodium canadense 

(L.) DC.) – рослина, яка росте в центральній частині 

Канади та північно-східній частині США [1]. Куль-

тивують в багатьох країнах світу, зокрема в Україні. 

У Полтавській області вирощують десмодіум ка-

надський сорту Persei. 

За рахунок фенольних сполук десмодіум прояв-

ляє противірусну, антимікробну, анальгезуючу, проти-

запальну та нефропротекторну активність [1, 2]. 

Крім того, науковці з Китаю та Тайваню до-

слідили 10 видів десмодіуму і встановили виражену 

антиоксидантну активність даних рослин [3]. 

Водні та метанольні екстракти з надземної ча-

стини Desmodium triflorum (L.) DC. проявляють анти-

бактеріальну дію по відношенню до Staphylococcus 

aureus, Micrococcus luteus, Bacillus pumilus, Pseudomonas 

aeruginosa, Pseudomonas fluorescens та Escheria coli [4]. 

2. Постановка проблеми у загальному ви-

гляді, актуальність теми та її зв'язок з важливими 

науковими чи практичними питаннями  
За даними ВООЗ у 2015 році інфікованість 

вірусом простого герпесу складала більше 3,7 млрд. 

людей віком до 50 років [5]. Такі дані спонукають 

науковців до пошуку нових ефективних противірус-

них засобів. 

Однією з відомих рослин, яка виявляє про-

тивірусну активність є десмодіум канадський. Зазна-

чену дію десмодіуму канадського пов’язують зі 

значним вмістом сполук фенольної природи, а саме 

флавоноїдів [6]. 

Нами був попередньо одержаний комплекс 

поліфенольних сполук з трави десмодіуму канадсь-

кого сорту Persei. Тому актуальним є визначення 

кількісного вмісту суми флавоноїдів в даному ком-

плексі. 
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3. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 

яких розпочато вирішення даної проблеми і на які 

спирається автор 
Закордонними науковцями був вивчений 

якісний склад та встановлений кількісний вміст фла-

воноїдів у траві десмодіуму канадського у різні фази 

вегетації методом ВЕРХ. Було виявлено 15 сполук 

флавоноїдної природи, а саме апігенін, апігенін-7-О-

глікозид, лютеолін, рутин, 2-віценін, вітексин, 

ізовітексин, вітексина рамнозид, орієнтин, гомо-

орієнтин, кверцитрин, кверцетин, гіперозид, астра-

галін та кемпферол. Найбільший вміст флавоноїдів 

спостерігався під час цвітіння у другому вегета-

ційному році (2,45 %). За вмістом серед флавоноїдів 

переважали орієнтин та гомоорієнтин (38,9–45,9 %). 

Вміст інших флавоноїдів складав: 2-віценін – 12,8–

16,3 %, вітексин – 8,6–12,7 %, ізовітексин – 7,7– 

13,0 %, рутин – 6,9–11,6 % [7]. 

В надземній частині Desmodium adscendens 

(Sw.) DC. було виявлено С-глікозиди флавоноїдів, а 

саме вітексин та ізовітексин [8]. Крім того, в цьому 

виді десмодіуму встановлено, що в листі накопи-

чується більше поліфенольних сполук, ніж в стеблах. 

Для одержаного етилацетатного екстракту з листя 

Desmodium adscendens (Sw.) DC. встановлено вира-

жену антиоксидантну активність [9]. 

Японські вчені зі стебел та листя Desmodium 

caudatum (Thunb.) DC. виділили 7 нових флавоноїдів, 

для яких встановили антибактеріальну активність 

[10, 11]. Також два нових флавоноїди було виділено з 

коренів вищезазначеної рослини. Крім того, для 

виділених сполук встановлено протигрибкову актив-

ність по відношенню до Aspergillus niger, Penicil- 

lium sp., Rhizopus sp. та Trichophyton sp. [12]. 

В Україні 80-х роках XX століття проводили 

вивчення хімічного складу трави десмодіума ка-

надського [13, 14]. 

 

4. Виділення не вирішених раніше частин 

загальної проблеми, якій присвячена стаття 
Для стандартизації одержаного комплексу 

поліфенольних сполук доцільним є проведення 

визначення кількісного вмісту основної групи 

біологічно активних речовин. 

 

5. Формулювання цілей статті 
Метою нашої роботи було визначення кіль-

кісного вмісту суми флавоноїдів у комплексі поліфе-

нольних сполук, одержаному з трави десмодіуму ка-

надського сорту Persei. 

 

6. Виклад основного матеріалу дослідження 

(методів і об'єктів) з обґрунтуванням отриманих 

результатів 

Об’єктом дослідження був комплекс поліфе-

нольний сполук з трави десмодіуму канадського сор-

ту Persei. 

Попередніми дослідженнями методом ПХ та 

ТШХ нами був вивчений якісний склад трави десмо-

діуму канадського сорту Persei та одержаного ком-

плексу, який представлений С-глікозидами флаво-

ноїдів. Було достовірно встановлено наявність та 

ідентифіковано сапонаретин та гомоорієнтин [15]. 

Кількісний вміст флавоноїдів в комплексі 

поліфенольних сполук з трави десмодіуму канадсь-

кого сорту Persei визначали за методикою, розробле-

ною саме для цього об’єкта дослідження.  

0,10 г (точна наважка) досліджуваного ком-

плексу поміщали до мірної колби місткістю 50 мл, 

розчиняли в 30 мл 70 % етанолу при нагріванні на 

теплій водяній бані, охолоджували до кімнатної тем-

ператури, доводили об’єм розчину 70% етанолом до 

мітки та перемішували (розчин А). 

1 мл розчину А поміщали до мірної колби 

місткістю 50 мл, додавали 1 мл 4 % розчину алю- 

мінію хлориду, поміщали на 3 хв на водяну баню при 

температурі 75–85 ºС, охолоджували до кімнатної 

температури, додавали 5 мл буферного розчину з  

рН 4,2, доводили об’єм розчину 70 % етанолом до 

мітки та перемішували (розчин Б). 

Вимірювали оптичну густину розчину Б на 

спектрофотометрі при довжині хвилі 407 нм в кюветі 

з товщиною шару 10 мм, використовуючи в якості 

розчину порівняння розчин, який складався з 1 мл 

розчину А, 5 мл буферного розчину з рН 4,2, який 

поміщали в мірну колбу місткістю 50 мл та доведе-

ний 70 % етанолом до мітки. 

Паралельно вимірювали оптичну густину роз-

чину стандартного зразку (СЗ) рутину, приготованого 

наступним чином: 1,5 мл СЗ рутину поміщали в мір-

ну колбу місткістю 50 мл, додавали 8 мл 4 % розчину 

алюмінію хлориду, поміщали на 3 хв на водяну баню 

при температурі 75–85 ºС, охолоджували до кімнатної 

температури, додавали 5 мл буферного розчину з  

рН 3,3, доводили об’єм розчину 70 % етанолом до 

мітки та перемішували. 

В якості розчину порівняння використовували 

розчин, який складався з 1,5 мл розчину СЗ рутину,  

5 мл буферного розчину з рН 3,3, який поміщали в 

мірну колбу місткістю 50 мл та доведеного 70 % ета-

нолом до мітки. 

Вміст суми флавоноїдів (Х, %) в перерахунку 

на рутин та суху речовину обчислювали за форму-

лою: 

 

1 0 1 0

0 1 0 1

50 50 100 1.5 0,530 7950

1 (100 ) 50 50 (100 )

A m A m
X

A m W A m W

       
 

        
 

 

де А1  –оптична густина досліджуваного розчину Б;  

А0  – оптична густина розчину СЗ рутину; 

m0 –  маса наважки СЗ рутину, г; 

m1 –  маса наважки субстанції, г; 

W – втрата в масі при висушуванні, %; 

0,530  – відношення питомого показника погли-

нання рутину при довжині хвилі 407 нм до питомого 

показника поглинання сапонаретину при тій же хвилі. 

 

Приготування розчину рутину СЗ. 0,05 г (точ-

на наважка) СЗ рутину попередньо висушеного при 

температурі від 130 до 135 ºС протягом 3 годин, 

поміщали в мірну колбу місткістю 50 мл, розчиняли в 

30 мл 96 % етанолу при нагріванні на теплій водяній 

бані, охолоджували до кімнатної температури, дово-

дили об’єм розчину тим же розчинником до мітки та 

перемішували. 
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Приготування буферного розчину з рН 4,2.  

10 мл 1 М розчину натрію гідроксиду поміщали в 

мірну колбу місткістю 100 мл, додавали 39,6 мл 1 М, 

доводили об’єм розчину водою до мітки та пе-

ремішували. 

Приготування буферного розчину з рН 3,3.  

4 мл 1 М розчину натрію гідроксиду поміщали в мір-

ну колбу місткістю 100 мл, доводили об’єм розчину  

1 М розчином кислоти оцтової до мітки та перемішу-

вали. 

Приготування 1 М розчину кислоти оцтової. 

58 мл кислоти оцтової льодяної поміщали в мірну 

колбу місткістю 1000 мл, доводили об’єм розчину 

водою до мітки та перемішували. 

В результаті проведеного експерименту було 

встановлено, що вміст суми флавоноїдів в комплексі 

поліфенольних сполук в перерахунку на рутин та 

суху речовину становить 32,48±1,15 %. 

 

7. Висновки 

В статті приведені результати визначення 

кількісного вмісту основного класу діючих речовин, 

а саме флавоноїдів, в комплексі поліфенольних спо-

лук з трави десмодіуму канадського сорту Persei. 

1. Методом спектрофотометрії в одержаному 

комплексі поліфенольних сполук з трави десмодіуму 

канадського сорту Persei встановлено кількісний 

вміст суми флавоноїдів. 

2. Кількісний вміст флавоноїдів в перерахунку 

на рутин та суху речовину в досліджуваному ком-

плексі повинно бути не менше 30 % 

3. Одержані результати використані при ро-

зробці методів контролю якості на одержаний ком-

плекс поліфенольних сполук з трави десмодіуму ка-

надського сорту Persei. 
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