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Постановка проблеми. Ехінацея пурпурова 
(Echinacea purpurea (L.) Moench.) входить до 
першої десятки лікарських рослин за їх викорис-
танням у світі. Завдяки унікальному хімічному 
складу надземна маса та кореневище з коренями 
є сировиною для виготовлення препаратів, що 
мають імуностимулюючі властивості й викорис-
товуються в гуманітарній та ветеринарній меди-
цині як біологічно активні добавки [4]. В останні 
роки активно вивчаються її властивості як при-
родного регулятора росту і розвитку рослин [3]. 
З-поміж білкових речовин, що містяться в ро-

слинах, особливе місце займають лектини. Відо-
мо, що вони відповідають за різноманітні важ-
ливі фізіологічні процеси в рослині: утворення 
бульбочок на коренях бобових, запилення, 
транспорт пластичних речовин, реакції імуніте-

ту, реакції пізнавання тощо [5]. Доведено, що 
ехінацея пурпурова містить дані специфічні біл-
ки, але їх біологічна активність до цього раніше 
не вивчалася [7]. 
Саме тому метою наших досліджень було ви-

вчення біологічної активності лектинвмісних 
екстрактів ехінацеї пурпурової та їх складових. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Лектини – самостійна група білків, які вперше 
були отримані завдяки їх здатності зворотно й 
вибірково зв’язувати вуглеводи та вуглеводні 
ліганди біополімерів [2]. Більшість гіпотез про 
функції лектинів ґрунтується на наявності в їх 
складі доменів, що зв’язують вуглеводи, але пи-
тання фізіологічної ролі лектинів рослин на да-
ний час ще не з’ясоване [5]. Безсумнівно, що 
специфічна лектин-вуглеводна взаємодія є уні-
версальним молекулярним механізмом, що ле-
жить в основі цілої низки фізіологічних проце-
сів. На сьогодні експериментально доведено, що 
лектини беруть участь у захисті від чужорідних 
організмів, у формуванні відповіді на негативний 
вплив оточуючого середовища, у процесах дифе-
ренціації клітин, росту та розвитку рослин [6]. 
Встановлено, що білки, які володіють лекти-

новою активністю, містяться в різних органах 
ехінацеї пурпурової [7]. Активність екстрактів 
різних частин і органів ехінацеї пурпурової може 
значно відрізнятися залежно від способу екстра-
кції, методики визначення активності та інших 
чинників [8].  
Мета досліджень та методика їх проведен-

ня. Метою наших досліджень було вивчення 
біологічної активності сировини ехінацеї пурпу-
рової. Для цього використовували повітряно-
сухі зразки різних частин та органів ехінацеї пу-
рпурової сорту «Зірка Миколи Вавилова», куль-
тивованої в Полтавській області. 

____________________ 
* Керівник – кандидат сільськогосподарських наук С. В. Поспєлов  

Вивчено біологічну активність лектинвмісних ек-
страктів ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea 
(L.) Moench.) та їх складових шляхом тестування 
на паростках крес-салату. Доведено, що лектини, 
які містяться в екстрактах усіх видів сировини, 
пригнічують тест-систему в концентрації 10–

0,1 %. У подальших розведеннях екстракти лист-
ків та стебел ехінацеї пурпурової не впливають 
або несуттєво пригнічують ріст паростків крес–
салату. Нативний екстракт кореневищ із кореня-
ми в концентраціях 10-1–10-4 % слабо стимулював, 
а в подальших розведеннях – інгібував тест-об’єкт. 
Тестування екстрактів суцвіть ехінацеї пурпурової 
показало стимуляцію паростків до +25 %  відносно 
контролю в концентраціях 10-2–10-8 %. Робиться 
висновок, що дія білкових компонентів більше  
пригнічує, ніж стимулює тест-об’єкт. 
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Екстракцію проводили фізіологічним розчи-
ном протягом двох годин, за співвідношення си-
ровини та фізіологічного розчину 1:10. Після 
цього з витяжок методом низькотемпературного 
етанольного фракціонування отримували білкові 
сполуки, що випадали в осад. Інші компоненти 
залишалися в надосадковій рідині. Біологічну 
активність нативних екстрактів, а також їх ком-
понентів визначали за методом А. М. Гродзин-
ського на паростках крес-салату [1]. Отримані 
екстракти та їх складові вивчалися у концентра-
ціях 10–10-8 %. 
Результати дослідження та їх обговорення. 

Нами вивчалася біологічна активність нативних 
екстрактів листків, суцвіть, стебел і кореневищ із 
коренями та їх складових ехінацеї пурпурової 
сорту «Зірка Миколи Вавилова». Слід зазначити, 
що в усіх зразках простежується загальна зако-
номірність – інгібування екстрактами та їх скла-
довими паростків крес-салату в концентраціях 
10 та 1 %. При цьому повне зупинення ростових 

процесів тест-культури (100 % відносно контро-
лю) спричиняли екстракти листків і суцвіть ехі-
нацеї пурпурової в концентрації 10 %. 
Результати впливу лектинвмісних екстрактів 

листків та їх складових на паростки крес-салату 
наведено на рисунку 1. У концентрації 1–0,1 % 
пригнічуюча дія нативного екстракту забезпечу-
валася передусім дією білкових компонентів, що 
випадали у осад, аніж речовинами, що залиша-
лися у супернатанті. В розведеннях 10-2–10-5 % 
екстракти та їх складові проявляли незначну біо-
логічну активність (від -7 % до +3,5 % до контро-
лю). Заслуговує на увагу, що екстракти при більш 
високому розведенні (в концентраціях 10-6–10-8 %) 
ґальмували проростання паростків крес-салату 
на -8,5–26,0 %. У той же час білкові компоненти 
та екстракти без лектинів мали менш виражену 
активність. Таким чином екстракт із листків ехі-
нацеї пурпурової лише в концентраціях 10–0,1 % 
має виражену біологічну активність на тест-
систему. 

 
Рис. 1. Біологічна активність нативного екстракту листків ехінацеї пурпурової 

 та його складових 

 
Рис. 2. Біологічна активність нативного екстракту стебел ехінацеї пурпурової  

та його складових 
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Проведені дослідження біологічної активності 
екстрактів стебел ехінацеї пурпурової свідчать, 
що пригнічуюча дія нативного екстракту у кон-
центраціях 10–0,1 % зумовлена дією лектинів 
(рис. 2). При подальших розведеннях (10-2–10-4) 
активність нативного екстракту більше відпові-
дала дії екстракту без лектинів. Незначна стиму-
лююча дія екстрактів і білкових сполук (близько 
10 % відносно контролю) спостерігалася при 
розведенні до 10-5–10-8 %. У цілому екстракти 
стебел ехінацеї пурпурової та їх складові ґаль-
мували тест-об’єкт. 
Дані, що наведені на рисунку 3, свідчать про 

характерну залежність біологічної активності 
екстрактів (передусім білкових компонентів, що 
містяться у них) від концентрації розчинів. На-
тивний екстракт кореневищ із коренями ехінацеї 

пурпурової та їх складові у концентраціях (10–
1 %) суттєво інгібували дослідні паростки. При 
цьому лектини проявляли більшу активність  
(-41,2–100 %) порівняно з нативним екстрактом 
та екстрактом без лектинів (-15,7–67,3 %). При 
подальших розведеннях у діапазоні концентра-
цій 10-2–10-4 % спостерігалась стимуляція (+7,2–
15,7 %), а в подальших розведеннях – пригні-
чення паростків крес-салату (-2,6–24,8 %). Така 
зміна напряму дії екстрактів і, особливо, їх дії у 
великих розведеннях, на нашу думку, може бути 
пов’язана з наявністю фізіологічно активних ре-
човин гормональної природи чи/та комплексу 
алелопатично активних речовин різнобічної дії, 
що підтверджується дослідженнями українських 
фізіологів [1]. 

 
Рис. 3. Біологічна активність нативного екстракту кореневищ із коренями ехінацеї 

пурпурової та його складових 

 
Рис. 4. Біологічна активність нативного екстракту суцвіть ехінацеї пурпурової  

та його складових 
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Дослідження біологічної активності екстрак-
тів суцвіть ехінацеї пурпурової показало його 
високу біологічну активність (рис. 4). У концен-
траціях 10–1 % спостерігався ґальмівний вплив 
нативного екстракту та компонентів (-30–100 %) 
до контролю, що характерно й для інших зразків 
сировини. В подальших розведеннях спостеріга-
ється стабільна позитивна дія екстрактів на тест-
систему. Варто зауважити, що в концентраціях  
10-1–10-8 % активність нативного екстракту пере-
важно визначалася сумарною дією його компонен-
тів. При цьому стимуляція становила +13–26 % 
відносно контролю. 
Висока й тривала дія екстракту суцвіть на па-

ростки крес-салату дає нам підставу з часом 
провести більш глибокі дослідження біологічної 
активності сполук, що містяться в суцвіттях ехі-
нацеї пурпурової. 
З метою визначення зв’язку між дією нативно-

го екстракту та його складових були визначені 
коефіцієнти лінійної кореляції між значеннями 
біологічної активності (рис. 5). Так, для екстрак-
ту листків найбільший коефіцієнт кореляції був 
виявлений між лектинами та екстрактом без лек-
тинів (r=0,98). У той же час коефіцієнт кореляції 
між нативним екстрактом і лектинами, що міс-
тяться в ньому, складає r=0,94, а екстрактом без 

лектинів r=0,96. Отже, більша взаємодія спосте-
рігається між білковими компонентами й екст-
рактом без лектинів порівняно з нативним екст-
рактом. 
Взаємодія між дією нативного екстракту сте-

бел ехінацеї пурпурової та лектинами становила 
r=0,86, екстрактом без лектинів – r=0,82, що  
свідчить про незбалансовану біологічну актив-
ність екстрактів у досліді. 
Кореляційний аналіз біологічної активності 

нативних екстрактів та його компонентів із ко-
ренів і суцвіть ехінацеї пурпурової показує ви-
сокий ступінь зв’язку між ними. Так, коефіцієнт 
кореляції між нативними екстрактами корене-
вищ із коренями та його компонентами змінюва-
вся від r=0,93 до r=0,96, а екстрактів суцвіть – 
r=0,91–0,98. 
Таким чином, розраховані коефіцієнти коре-

ляції підтверджують, що біологічна активність 
нативних екстрактів ехінацеї пурпурової зале-
жить як від білкових компонентів, так і речовин, 
що залишаються в екстрактах після видалення 
лектинів. Залежно від ступеня розведення вони 
можуть підсилювати активність або, навпаки, 
послаблювати її. Безумовний інтерес для пода-
льших досліджень мають екстракти суцвіть і ко-
реневищ із коренями ехінацеї пурпурової. 

 
Рис. 5. Кореляційний аналіз біологічної активності екстрактів ехінацеї пурпурової  

та їх компонентів 
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Висновки:  
1. Результати біотестування екстрактів ехіна-

цеї пурпурової свідчать, що пригнічувальна дія 
нативного екстракту у високих концентраціях 
зумовлена дією білкових речовин, що містяться 
в них. 

2. Екстракти з листків та стебел ехінацеї пур-
пурової мають пригнічувальний вплив на корені 
крес-салату в концентраціях 10–0,01 %, а при 
подальшому розведенні активність не переви-
щувала ±12 % до контролю. 

3. Встановлено, що біологічна активність на-
тивного екстракту кореневищ із коренями до 
розведення 10-3 % визначалася білковими компо-
нентами, а в подальших розведеннях – переваж-
но небілковими речовинами. 

4. Тестування екстрактів суцвіть ехінацеї пур-
пурової показало високу ґальмівну дію нативно-
го екстракту та його компонентів у концентраці-
ях 10–1 %. Проте в розведеннях 10-1–10-8 % спо-
стерігалася стимуляція паростків крес-салату до 
+25 % відносно контролю. 
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