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ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ  

ПРЕДСТАВНИКІВ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ ALOE 
 

Алое- цінний рід рослин, сировину якого використовують у сучасній фармацевтичної 

промисловості для виробництва ряду препаратів, що володіють широким діапазоном 

терапевтичного застосування [Корнієвський, 2015]. Незважаючи на те, що дослідження 

хімічного складу і біологічної активності листя алое присвячено значну кількість наукових 

публікацій, в даний час не було проведено порівняльної характеристики декількох видів алое 

[Оленников, 2010]. 

Метою нашої роботи е проведення порівняльної характеристики 6 видів роду Aloe для 

виявлення біологічно активних речових та подальшого культивування і використання у 

медичній практиці. Об’єктами дослідження є: Алое деревоподібне (Aloe arborescens Mill.), А. 

війчасте   (A. ciliaris Mill.), А. низьке (A. humilis (L.) Mill.), А. барбадоське (A. vera (L.) Burm.), 

А.плямисте (A. maculata All.), А. ювенильне (A. juvenna P. Brandham& S. Carter) родина 

Asphodelaceae, які представленні в міському дитячому ботанічному саду (МДБС) м.Запоріжжя. 

Для вивчення мікроскопічних ознак були приготовлені і розглянуті мікропрепарати 

верхньої сторони, нижньої сторони і поперечний зріз листків 6 видів алое. Препарати 

готувались із свіжозрізаних листків. Для проведення мікроскопічного аналізу рослинного 

об’єкта використовувався мікроскоп HDCE-10 Amanual. 

Результати дослідження: верхня епідерма крупноклітинна, оболонки базисних клітин 

мало звивисті майже прямі, продихи тетрацитного типу характерні для рослин класу 

однодольних; нижня епідерма не відрізняється від верхньої, оскільки листок алое 

розташований, майже, вертикально та освітлюється з обох сторін однаково (амфістоматичний 

листок). У всіх зразках був досліджений мезофіл у результаті чого було встановлено наявність 

кристалічних включень, а саме голчастих кристалів оксалату кальцію у вигляді стилоїдів, 

рідше зустрічаються друзи. 

Також нами було проведене дослідження кількісного вмісту амінокислот у сировині 

алое. Дослідження амінокислотного складу було проведена за допомогою приладу LCMS: 

Agilent 1260 Infinity HPLC System. Методом ВЕРХ (високоефективної рідинної хроматографії) 

на кафедрі ЗДМУ фізичної та колоїдної хімії. 

Для дослідження використовували 12 водних витяжок із соком алое: 

 6 водних витяжок A. arborescens, A. ciliaris, A. humilis, A. juvenna, A. saponaria, A. 

vera були витримані в прохолодному (+5   ), темному місці ( біостимуляція за Філатовим) 3 

доби. 

 6 водних витяжок A. arborescens, A. ciliaris, A. humilis, A. juvenna, A. saponaria, A. 

vera були витримані в прохолодному (+5   ), темному місці ( біостимуляція за Філатовим) 7 діб.  
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Для проведення досліджень використовували стандарти амінокислот. 

У результаті проведених досліджень амінокислотного складу було встановлено 

наявність таких амінокислот як: аланін, серін, валін, треонін, аспарагін, метіонін, гістідін, 

фенілаланін, аргінін та глутамінова кислота. Їх кількість відрізняється в залежності від виду та 

часу біостимуляції, але найважливішими з них є метіонін, валін, треонін та фенілаланін так як 

вони належать до незамінних амінокислот. Тому акцентували увагу на кількісному складі 

лише незамінних амінокислот. Оброблені результати були узагальнені і складені графіки 

вмісту в залежності від тривалості біостимуляції. 

 

Графік №1Вміст валіну                          Графік №2 Вміст метіоніну 

 

Графік №3Вміст треоніну                          Графік №4 Вміст фенілаланіну 

 

Висновки: обрані види алое майже не відрізняються за мікроскопічними ознаками лише 

за наявністю або відсутністю стилоїдів (кристалів оксалату кальцію). У результаті проведених 

досліджень амінокислотного складу було встановлено наявність таких амінокислот як: аланін, 

серін, валін, треонін, аспарагін, метіонін, гістідін, фенілаланін, аргінін та глутамінова кислота. 

З яких найбільший вміст валіну є при 3 денній біостимуляції у A. Juvenna (4,06 мг/мл); 

найбільший вміст метіоніну є при при 3 денній біостимуляції у A. Saponaria (4,161 мг/мл); 

найбільший вміст теоніну у при 7 денній біостимуляції у A. Juvenna (4,092 мг/мл); найбільший 

вміст фенілаланіну при 3 денній біостимуляції у A. Juvenna (4,161 мг/мл) 
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