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Фенольні сполуки зустрічаються у всіх органах рослини, але якнайбільше
їх міститься в активно функціонуючих органах - листі, квітках і незрілих плодах
(Ковальов, 2000).
Однією із найпоширеніших у природі груп фенольних сполук є флавоноїди.
Вони містяться як в генеративних, так і у вегетативних органах рослин та
відіграють важливу роль у забезпеченні багатьох життєвих функцій рослин, деякі
з них обумовлюють різноманітне забарвлення квіток, плодів, листя і пагонів
(Запрометов, 1971; Минаева, 1978).
Особливий інтерес у дослідників до цієї групи речовин викликаний тим, ІДО
флавоноїди відіграють важливу роль в життєдіяльності організму людини і тварин
- справляють судиннозміцнюючу, жовчогінну, спазмолітичну, протипухлинну дію
(Бокаева та ін., 1987; Василенко та ін., 1987), мають антиоксидантні властивості
(Гордиенко, 1987).
Проте перелік видів рослин, які використовуються для виготовлення
лікарських препаратів, не надто великий (солодка гола, звіробій , календула та ін.)
(Георгієвський В.П. та ін., 1990). Тому актуальним є пошук нових сировинних
джерел флавоноїдів. В роботах ІІІифрина Х.Б. (1955), Грінберга Е.Г. (1987),
Булаха П.Є. (1994) та ін. наводяться дані про вміст цих сполук у різних видів
багаторічних цибуль.
Одним із завдань наших досліджень було вивчення дикорослих цибуль
Північного Причорномор'я щодо вмісту фенольних сполук в цілому і флавоноїдів,
зокрема, для визначення можливості їх подальшого використання у харчовій
промисловості та медицині.
Біологічно активні речовини визначали у цибулинах семи видів цибуль:
Allium flavescens Bess., A. guttatum Stev., A. paczoskianum Tuzs., A. rotundum L., A.
sphaerocephalon L, A. scorodoprasum L., A. waldsteinii G. Don, взятих у фазу
бутонізації. Для порівняльної оцінки вивчали біохімічний склад широко
культивованого в Україні виду - А. сера L.
Для кількісного визначення флавоноїдів нами була використана методика,
заснована на їх здатності утворювати забарвлений комплекс із спиртовим
розчином алюмінію хлориду (Андреева, Калинкина, 2000). Метод визначення
сумарного вмісту фенольних сполук полягає в окисленні реактивом ФолінаЧіокальтє (до складу якого входить вольфрамат натрію і фосфомолібдат натрію) з
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утворенням блакитного комплексу, інтенсивність забарвлення якого оцінювалася
за допомогою ФЕК (Ксендзова, 1971).
Нами було встановлено, що сумарний вміст фенолів у різних видів цибуль
коливається у широкому діапазоні: від 0,06 до 0,45 % сухої маси. Разом із тим
можна виділити такі види: Allium scorodoprasum L. (0,45 %), A rotundum L. (0,16
%), A. sphaerocephalon L. (0,12 %). Ці ж види вирізняються і за вмістом
флавоноїдів - 0,974, 0,133 та 0,118 мг/г сухої маси відповідно, показники яких
перевищують такі в А. сера (0,1 мг/г). Інші цибулі характеризуються значно
меншими показниками (перше число - вміст фенолів, друге - флавоноїдів): А.
Jlavescens - 0,06/0,009; A. guttalum - 0,08/0,009; A paczoskianum - 0,08/0,009; А
waldsteinii - 0,08/0,035. Ми припускаємо, що відмінності у біохімічному складі
цибулин
обумовлений, насамперед, видовими особливостями, а також
екологічними умовами місцезростань.
Таким чином, проведені нами дослідження дають підстави зробити
висновок про перспективність використання окремих видів дикорослих цибуль як
джерела фенольних сполук.
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