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У ході попередніх досліджень нами було продемонстровано стимулюючий вплив певних доз  
передпосівного рідкоіонізуючого опромінення насіння низки лікарських рослин на вихід речовин  
фенольної природи у водно-етанольні екстракти. Далі, в інтервалі сублетальних доз передпосівного 
опромінення, які стимулювали підвищений вихід вторинних метаболітів, підбирали дози, що не зни-
жують або підвищують приріст біомаси лікарської сировини (ЛС) за різних умов культивації лікарсь-
ких рослин. На основі результатів проведених експериментів було запропоновано технологію підви-
щення вмісту фармацевтично цінних речовин – фенолів та флавоноїдів – в екстрактах із ЛС ромашки 
лікарської та звіробою продірявленого, що полягає в передпосівному опроміненні насіння цих рос-
лин. У даній роботі представлено результати дослідження впливу експериментально підібраних доз 
рідкоіонізуючого опромінення насіння шавлії лікарської та розторопші плямистої на вміст у лікарсь-
кій сировині фенолів, флавоноїдів, розмаринової кислоти та силібініну відповідно. 

Зокрема, на рис. 1 представлена дозова залежність визначеного спектрофотометрично вмісту фе-
нолів, флавоноїдів та розмаринової кислоти у водно-етанольних екстрактах із ЛС шавлії лікарської, 
отриманої із рослин, вирощених із насіння, що піддавали дії передпосівного опромінення. 

 

 

Відзначалося збільшення вмісту флавоноїдів та розмаринової кислоти в екстрактах за дії всіх доз 
передпосівного опромінення насіння шавлії лікарської. Вміст фенольних сполук у водно-етанольних 
екстрактах із листків шавлії лікарської також перевищував контрольні значення, за винятком варіанту 
застосування передпосівного опромінення насіння в дозі 25 Гр. 

Також було проведено мікроскопічне дослідження локалізації включень ефірних олій на прикладі 
листків рослин шавлії лікарської. Для мікроскопічного аналізу відбирали добре розвинуті, непошко-
джені листки однакового розміру верхнього ярусу рослин шавлії лікарської третього року вегетації, 
вирощених в умовах відкритого ґрунту (дослідна ділянка на території ІФРГ НАН України). Безпосе-
редньому вивченню підлягали сектори серединної частини листка епідермісу верхньої та нижньої 
поверхні листка. Дослідження епідермісу та включень ефірної олії проводили методом мікроскопії 
при довжинах хвиль 360 і 461 нм за допомогою флуоресцентних мікроскопів Axiostar і Axioskop 
(Zeiss); фотоматеріали виготовляли з використанням камери AxioCam MRc5 (Zeiss). Фотозображення 
обробляли, використовуючи програмне забезпечення AxioVisions Rel 4.7 (Carl Zeiss). Проводили під-
рахунок числа включень – крапель ефірної олії в полі зору. Усереднені дані підрахунку числа вклю-
чень (для кожного варіанту – не менше ніж 10 секторів у трикратній повторності) аналізували для 
кожного року досліджень, та за три послідовні роки. Зразки (листки) відбирались з рослин, вироще-
них із неопроміненого та опроміненого у дозах 5, 10, 20, 35 та 50 Гр насіння з метою виявити відмін-
ності. Результати, усереднені за три роки, представлено в таблиці. 

 

Рис. 1. Вміст фенолів, флавоноїдів та розмаринової кислоти у водно-етанольних екстрактах 
із листків шавлії лікарської, вирощеної з опроміненого насіння, % до контролю. 
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Кількість краплин ефірної олії в полі зору для листків шавлії лікарської, 
вирощеної з опроміненого та неопроміненого насіння – усереднені результати досліджень 
за три послідовні роки (2017, 2018, 2019 рр.). Стандартна похибка на перевищувала 5 % 

 
 Кількість краплин ефірної олії в полі зору % до контролю 

Контроль, Гр 14 100 
5 16 114 

10 15 105 
20 17 124 
35 15 107 
50 16 114 

 
Отримані результати дають підстави для висновку, що у листках рослин шавлії лікарської, виро-

щених із насіння, яке піддавали передпосівному опроміненню, спостерігається збільшення кількості 
включень (краплинок) ефірної олії в порівнянні із контролем за всіх застосованих доз передпосівного 
опромінення насіння. Найбільш відтворюване та суттєве збільшення кількості краплинок ефірної олії 
в листках шавлії в порівнянні із контрольним варіантом виявлено для доз передпосівного рентгенів-
ського опромінення насіння 5, 50 та 20 Гр. За дії тих самих доз зростав і вміст розмаринової кислоти 
в екстрактах в перерахунку на одиницю маси лікарської сировини (що, в основному, збігалося із  
збільшенням вмісту у лікарській сировині флавоноїдів). З урахуванням показника стимуляції збіль-
шення біомаси загальний стимулюючий вплив мали дози передпосівного опромінення 5 та 20 Гр. 
Отже, можна очікувати збільшення загального виходу ефірної олії із листків рослин шавлії лікарської 
при застосуванні пропонованого методу – передпосівного опромінення насіння рідкоіонізуючою ра-
діацією у стимулюючих дозах. 

Вивчення вмісту силібініну у шроті розторопші з опроміненого в дозовому інтервалі 5 - 25 Гр  
насіння показало стимулюючий вплив доз 5, 10, 20 Гр. Водночас, доза 5 Гр не є стимулюючою щодо 
збільшення маси лікарської сировини. Тому ми рекомендуємо використовувати для передпосівного 
опромінення розторопші плямистої дози рідкоіонізуючої радіації 10 та 20 Гр. 

 
 

Рис. 2. Вміст силібініну у шроті насіння розторопші плямистої, 
вирощеної з опроміненого насіння, % до контролю. 

 
Кількісний (спектрофотометричний) аналіз вмісту суми флавоноїдів у перерахунку на рутин у  

водно-етанольних екстрактах із ЛС досліджуваних рослин, залежно від дози передпосівного опромі-
нення насіння за чотири послідовні роки дослідження, дав підстави визначити дози, що стимулюють 
накопичення вторинних метаболітів: це дози 5 та 20 Гр – для шавлії лікарської і 10 та 20 Гр – для роз-
торопші плямистої. Також показано, що накопичення флавоноїдів можна розглядати як маркер радіа-
ційної стимуляції підвищення виходу розмаринової кислоти та силібініну з лікарської сировини шав-
лії лікарської та розторопші плямистої відповідно. 
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