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OCENA ZAWARTOĝCI OLEANOZYDÓW W ORGANACH
NADZIEMNYCH I PODZIEMNYCH ROĩNIKA
PRZEROĝNIĉTEGO Silphium perfoliatum L.
Radosław Kowalski
Streszczenie: Celem badaĔ prezentowanej pracy była ocena iloĞciowa saponin triterpenowych – oleanozydów, wystĊpujących w liĞciach, kwiatostanach i kłączach roĞlin jednorocznych i dwuletnich Silphium perfoliatum L. Potwierdzono, Īe wszystkie badane organy
nadziemne i podziemne Silphium perfoliatum L. zawierały saponiny triterpenowe, których
aglikonem był kwas oleanolowy. Wykazano, Īe liĞcie Silphium perfoliatum L. zawierały
najwiĊcej oleanozydów w porównaniu do kwiatostanów i kłączy, i mogłyby byü pod tym
wzglĊdem atrakcyjnym surowcem dla przemysłu farmaceutycznego. Stwierdzono, Īe wraz
z rozwojem roĞlin poziom oleanozydów w liĞciach malał.
Słowa kluczowe: Silphium perfoliatum L., Asteraceae, oleanozydy, kwas oleanolowy,
TLC, analiza iloĞciowa

WSTĉP
RoĪnik przeroĞniĊty Silphium perfoliatum L. (Asteraceae) wystĊpuje w Ğrodowisku
naturalnym w Ğrodkowej i wschodniej czĊĞci Stanów Zjednoczonych i Kanady [Podbielkowski 1995]. Gatunek ten charakteryzuje siĊ wartoĞciowymi i wielokierunkowymi
cechami uĪytkowymi i mógłby byü uprawiany jako roĞlina lecznicza, miododajna, paszowa oraz ozdobna [Weymar 1969; Daniel 1984; Syrow i in. 1992; Daniel i Rompf
1994; Dawidjanc i in. 1997; Wróblewska 1997; Han i in. 2000a, 2000b].
Dotychczas przeprowadzone wstĊpne badania składu chemicznego Silphium perfoliatum L. potwierdziły, Īe gatunek ten jest bardzo interesujący pod tym wzglĊdem.
RoĞliny roĪnika przeroĞniĊtego charakteryzują siĊ korzystną zawartoĞcią substancji
mineralnych oraz metabolitów pierwotnych, tj.: białka (bogatego w aminokwasy egzogenne), wĊglowodanów (w tym inuliny w kłączach), kwasu L-askorbinowego, a takĪe
metabolitów wtórnych, tj.: terpenów z olejkami eterycznymi, saponin triterpenowych –
oleanozydów, karotenoidów, kwasów fenolowych, związków tanino-garbnikowych oraz
flawonoidów [Bohlmann i Jakupovic 1979, 1980; Duranti i in. 1988; Dawidjanc i Abubakirow 1992; Daniel i Rompf 1994; Pcolinski i in. 1994; WojciĔska i Drost-Karbowska 1998; Wolski i Kowalski 2000; Kowalski 2001; El-Sayed i in. 2002].
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Saponiny triterpenowe – oleanozydy są grupą związków biologicznie czynnych, których obecnoĞü w Silphium perfoliatum L. moĪe stanowiü o właĞciwoĞciach leczniczych
opisywanej roĞliny. Do głównych kierunków działania farmakologicznego saponin
triterpenowych moĪna zaliczyü: działanie wykrztuĞne, przeciwzapalne, przeciwwysiĊkowe, przeciwgrzybicze, obniĪające poziom cholesterolu. Ponadto saponiny mają zdolnoĞü hemolizowania erytrocytów, co jest wykorzystywane do oceny ich biologicznej
aktywnoĞci na podstawie okreĞlenia tzw. indeksu hemolitycznego (HI) [Kohlmünzer
1998; Tan i in. 1999; Lacaille-Dubois 2000]. Saponiny jako związki obniĪające napiĊcie
powierzchniowe, ułatwiają tworzenie siĊ roztworów koloidalnych oraz zwiĊkszają rozpuszczalnoĞü niektórych trudno rozpuszczalnych w wodzie substancji, jednoczeĞnie
umoĪliwiając ich resorpcjĊ przez Ğciany komórkowe i błony Ğluzowe, co jest wykorzystywane w praktyce farmaceutycznej przy zastosowaniu saponin jako emulgatorów
[Kohlmünzer 1998].
Dawidjanc i in. [1984a, 1984b, 1984c, 1985, 1986] wyizolowali z nadziemnej czĊĞci
(ziele) Silphium perfoliatum L. frakcjĊ saponinową i ustalili budowĊ 6 triterpenowych
glikozydów kwasu oleanolowego. Dotychczasowe badania przeprowadzone nad biologiczną aktywnoĞcią ekstraktów etanolowych z Silphium perfoliatum L., zawierających
frakcje oleanozydowe, wykazały ich działanie regenerujące w procesie gojenia siĊ ran
pooparzeniowych u szczurów [Kujancewa i Dawidjanc 1988]. Stwierdzono takĪe, Īe
oleanozydy wyizolowane z liĞci roĪnika przeroĞniĊtego – tzw. silphiozydy obniĪają
poziom cholesterolu. StĊĪenie cholesterolu we krwi szczurów zmniejszyło siĊ odpowiednio o 12 do 19% w zaleĪnoĞci od wielkoĞci dawki i czasu trwania doĞwiadczenia
[Syrow i in. 1992]. Ponadto Dawidjanc i in. [1997] stwierdzili, Īe saponiny liĞci roĪnika
przeroĞniĊtego wpływały hamująco na rozwój grzybów fitopatogenicznych Drechslera
graminea (Rabh) Ito, Rhizopus nodosus Namysl i Rhizopus nigricans Ehr.
Celem prezentowanej pracy było okreĞlenie zawartoĞci oleanozydów wystĊpujących
w liĞciach, kwiatostanach i kłączach roĪnika przeroĞniĊtego, pozyskiwanych w róĪnych
fazach rozwoju badanych roĞlin.
MATERIAŁ I METODY
Materiał roĞlinny Silphium perfoliatum L. pochodził z uprawy doĞwiadczalnej Katedry Warzywnictwa i RoĞlin Leczniczych AR w Lublinie [Kowalski i Wolski 2001].
Przedmiotem badaĔ były nastĊpujące organy roĞlin dwuletnich (w latach 1999–2000):
liĞcie zbierane w odstĊpach comiesiĊcznych (od czerwca do wrzeĞnia), kwiatostany
(koszyczki) zbierane sukcesywnie w okresie kwitnienia roĞliny (lipiec-sierpieĔ) oraz
kłącza (z korzeniami) zbierane jesienią (w paĨdzierniku). Ponadto do analiz pobierano
liĞcie (wrzesieĔ) pozyskiwane z roĞlin rocznych (w latach 1998–2000). Terminy zbiorów podaje tabela 1. Materiał roĞlinny suszono w cieniu i przewiewie oraz odpowiednio
rozdrabniano.
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WstĊpne badania chromatograficzne TLC ekstraktów z liĞci, kwiatostanów
i kłączy na obecnoĞü oleanozydów
Surowce po odtłuszczeniu eterem naftowym ekstrahowano 50% metanolem, nastĊpnie uzyskane wyciągi oczyszczano chromatograficznie na tlenku glinowym (obojĊtny
do chromatografii kolumnowej) eluując 50% metanolem. Oczyszczone frakcje metanolowe zatĊĪano, rozpuszczano w wodzie i ekstrahowano je butanolem, z którego wytrącano zespoły saponinowe eterem dietylowym i poddawano je analizie chromatograficznej TLC [Strzelecka i in. 1982]. Ponadto wyizolowany zespół saponin hydrolizowano
(w obecnoĞci kwasu solnego) i oczyszczano wg metody Mrugasiewicz i in. [1979],
a nastĊpnie analizowano chromatograficznie metodą TLC.
Tabela 1. Terminy zbioru materiału roĞlinnego do badaĔ fitochemicznych
Table 1. Dates of plant material harvest for phytochemical studies
Termin zbioru
Harvest date
Nr 1998

1999

2000

RoĞliny roczne
The plants in the first year
Pozyskiwany
Faza
materiał roĞlinny
rozwoju roĞlin
Plant material
Plant development
achieved
stage

I

-

07.06. 05.06.

-

-

II

-

05.07. 03.07

-

-

III

-

02.08 01.08.

-

-

liĞcie
leaves

rozeta liĞciowa
leaf rosette

-

-

IV 03.09. 01.09. 04.09.

V

-

04.10. 02.10.

RoĞliny dwuletnie
The plants in the second year
Pozyskiwany
Faza
materiał roĞlinny
rozwoju roĞlin
Plant material
Plant development
achieved
stage
liĞcie
pączki kwiatowe
leaves
flower buds
początek
liĞcie, kwiatostany
kwitnienia
leaves,
beginning
inflorescences
of flowering
pełnia kwitnienia
liĞcie, kwiatostany
i owocowanie
leaves,
full of flowering
inflorescences
and fructification
zakaĔczanie kwitnienia i pełnia
liĞcie
owocowania
leaves
end of flowering
and full
of fructification
kłącza
z korzeniami
owocowanie
rhizomes
fructification
with roots

JakoĞciową analizĊ chromatograficzną TLC prowadzono na gotowych płytkach
(20×20 cm) pokrytych Īelem krzemionkowym G o gruboĞci warstwy 0,25 mm, stosując
technikĊ jednokierunkową wstĊpującą. Chromatogramy rozwijano na dystansie 16 cm
w nastĊpujących układach:
a) wyciąg niehydrolizowany: octan etylu + kwas octowy lodowaty + woda (3:1:3);
b) wyciąg niehydrolizowany: chloroform + metanol + woda (65:35:8);
c) wyciąg hydrolizowany: benzen + chloroform + metanol (60:32:8).
Chromatogramy obserwowano w Ğwietle dziennym po spryskaniu roztworem kwasu fosforowolframowego, odczynnikiem Liebermanna-Burcharda oraz po działaniu par jodu.
RównoczeĞnie analizie chromatograficznej poddano wzorcowy kwas oleanolowy (Sigma).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Analiza iloĞciowa sumy oleanozydów
Przygotowanie wyciągu do badaĔ (hydroliza zespołu saponin i chromatograficzny
rozdział jej produktów) oraz okreĞlenie zawartoĞci sumy oleanozydów w badanych
surowcach wykonano wg metody opracowanej w Instytucie RoĞlin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu [Mrugasiewicz i in. 1979], polegającej na pomiarze kolorymetrycznym barwnego kompleksu aglikonu (kwasu oleanolowego) z waniliną w Ğrodowisku kwaĞnym, przy długoĞci fali λ = 540 nm. Wszystkie analizy wykonywano w trzech
powtórzeniach. ZawartoĞü saponozydów w surowcu obliczano według wzoru:

X=

a ⋅ 10 4
⋅K
b⋅c

(1)

gdzie: X – zawartoĞü oleanozydów,%,
a – zawartoĞü aglikonu (kwasu oleanowego) odczytana z wykreĞlonej krzywej
wzorcowej, g,
b – iloĞü analizowanego surowca, g,
c – iloĞü analizowanego wyciągu, cm3,
104 – mnoĪnik uwzglĊdniający rozcieĔczenia i przeliczenia na procenty,
K – współczynnik przeliczeniowy sapogeniny (kwas oleanolowy) na saponozydy.
Jest to iloraz ze Ğredniej mas cząsteczkowych saponozydów wystĊpujących
w badanym materiale i masy cząsteczkowej aglikonu, wyznaczony na podstawie danych literaturowych [Dawidjanc i in. 1984a, 1984b, 1984c, 1985,
1986]. Dla oleanozydów wystĊpujących w roĪniku przeroĞniĊtym K = 1,94.
Otrzymane wyniki opracowano statystycznie za pomocą analizy wariancji. Przedziały ufnoĞci okreĞlono testem Tukeya przy poziomie istotnoĞci 5%.
WYNIKI
Tabela 2 przedstawia wyniki analizy TLC ekstraktów saponinowych z liĞci, kwiatostanów i kłączy roĪnika przeroĞniĊtego. Stwierdzono, Īe zastosowane układy rozwijające, tj.: chloroform + metanol + woda (65:35:8), oraz octan etylu + kwas octowy lodowaty + woda (3:1:3), są odpowiednimi w przypadku ekstraktów z badanych surowców,
zawierających wolne saponiny. Wizualizacja chromatogramów wykazała róĪną liczbĊ
plam chromatograficznych odpowiadających związkom saponinowym, która zaleĪała
od warunków rozdziału chromatograficznego i uĪytego odczynnika derywatyzującego:
ekstrakty z liĞci wykazują obecnoĞü od 4 do 7 związków saponinowych, natomiast ekstrakty z kwiatostanów i kłączy od 5 do 6 związków. Wolny kwas oleanolowy nie wystĊpował w badanych ekstraktach saponinowych. Na podstawie uzyskanych wartoĞci RF
poszczególnych związków oraz barw po spryskaniu odczynnikami wywołującymi moĪna stwierdziü duĪe podobieĔstwo w składzie zespołu saponin miĊdzy poszczególnymi
organami badanych roĞlin.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Tabela 2. Wykrywanie saponozydów i sapogenin w liĞciach, kwiatostanach i kłączach roĪnika
przeroĞniĊtego Silphium perfoliatum L. na chromatogramach cienkowarstwowych
Table 2. Detection of saponozydes and sapogenins in leaves, inflorescences and rhizomes of
Silphium perfoliatum L. on thin-layer chromatograms

Kłącza
Rhizomes

Kwiatostany
Inflorescences

LiĞcie
Leaves

Plama
chromatograficzna
Chromatographic
spot An
Bn
Cn
Dn
En
Fn
Gn
Hn
An
Bn
Cn
Dn
En
Fn
Gn
Hn
An
Bn
Cn
Dn
En
Fn
Gn
Hn
Xn
Yn
Zn
Wn
(kwas oleanolowy)
(oleanolic acid)

RF
0,05
0,11
0,14
0,22
0,28
0,36
0,42
0,05
0,11
0,14
0,22
0,28
0,42
0,05
0,11
0,14
0,22
0,28
0,36
0,42
-

WartoĞci RF i zabarwienie plam po wywołaniu
Values of RF and color of spots after developing
I
n=1
n=2
a
b
RF
a
b
RF
r.f.
0,13
br.
r.f.
0,16
r.f.
0,23
br.
r.f.
0,20
br.
r.f.
0,29
br.
r.f.
0,24
br.
r.f.
0,42
br.
r.f.
br.
r.f.
0,52
br.
0,31
Ī.
0,55
br.
r.f.
0,44
br.
r.f.
0,67
br.
r.f.
0,74
r.f.
br.
r.f.
0,23
br.
r.f.
0,20
br.
r.f.
0,29
br.
r.f.
br.
r.f.
0,42
br.
r.f.
br.
r.f.
0,52
br.
r.f.
0,31
0,44
br.
r.f.
0,67
br.
r.f.
0,74
br.
r.f.
r.f.
0,23
br.
r.f.
0,20
br.
r.f.
0,29
br.
r.f.
0,24
br.
0,42
br.
r.f.
0,29
br.
r.f.
0,31
br.
0,44
br.
r.f.
0,67
br.
r.f.
0,60
0,74
0,01
br.
r.f.
0,10
br.
r.f.
0,62
br.
r.f.
-

-

-

-

-

0,32

II
n=3
b
Ī.
Ī.p.
r.f.
sz.
p.r.f.
Ī.p.
r.f.
p.r.f.
Ī.p.
r.f.
f
r.f.
sz.
p.r.f.
-

c
Ī.br.
ci.Ī.br.
Ī.br.
p.Ī.br.
sł.Ī.br.
Ī.br.
ci.Ī.br.
p.Ī.br.
sł.Ī.br.
Ī.br.
ci.Ī.br.
p.Ī.br.
sł.Ī.br.
sł.Ī.
Ī.br.
-

r.f.

p.Ī.br.

I – zespół saponin – saponin group;
II – sapogeniny otrzymane po hydrolizie kwaĞnej zespołu saponin – sapogenins achieved after acidic hydrolysis of saponin group;
faza stała: Īel krzemionkowy 60 – solid phase: silica-gel 60;
faza ruchoma – mobile phase: n = 1 – octan etylu + kwas octowy lodowaty + woda (3:1:3);
ethyl acetate + absolute acetic acid + water (3:1:3);
n = 2 – chloroform + metanol + woda (65:35:8);
chloroform + methanol + water (65:35:8);
n = 3 – benzen + chloroform + metanol (60:32:8);
benzene + chloroform + methanol (60:32:8);
wykrywanie – detection: a – odczynnik Liebermanna-Burcharda – Liebermann-Burchard’s reagent;
b – kwas fosforowolframowy – phosphotungstic acid;
c – pary jodu – iodine vapor;
br. – brunatny, ci. – ciemny, f – fioletowy, p. – pomaraĔczowy, r. – róĪowy, sł. – słaby, sz. – szary, Ī. – Īółty;
br. – brown, ci. – dark, f. – violet, p. – orange, r. – pink, sł. – weak, sz. – grey, Ī. – yellow.
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W wyniku rozdziału chromatograficznego metodą TLC ekstraktów po hydrolizie
kwaĞnej saponozydów wyizolowanych z liĞci, kwiatostanów i kłączy roĪnika otrzymano
dla kwiatostanów od 3 do 4 substancji natomiast dla liĞci i kłączy od 5 do 6 substancji –
róĪnice w liczbie detektowanych plam chromatograficznych wynikają z zastosowania
dwóch odczynników derywatyzujących. Na podstawie intensywnoĞci zabarwienia plam
chromatograficznych stwierdzono, Īe wyraĨnie dominującym był związek zidentyfikowany jako kwas oleanolowy, który jest głównym aglikonem saponin wystĊpujących
w surowcach pozyskiwanych z Silphium perfoliatum L.
Tabela 3. ZawartoĞü procentowa oleanozydów w liĞciach, kwiatostanach i kłączach roĪnika przeroĞniĊtego Silphium perfoliatum L. (w przeliczeniu na suchą masĊ)
Table 3. Percentage of oleanosides in leaves, inflorescences and rhizomes of Silphium perfoliatum L. (recalculated onto dry matter)
Organy
Organs
LiĞcie
Leaves
NIR0,05 – LSD0.05
lata – years

Organy
Organs

LiĞcie
Leaves

A. RoĞliny roczne – The plants in the first year
ZawartoĞü oleanozydów – Percentage of oleanosides, %
Termin zbioru*
ĝrednio
Harvest date*
1998
1999
2000
Mean
IV

2,81

2,62

1,94

2,46
0,298

B. RoĞliny dwuletnie – The plants in the second year
ZawartoĞü oleanozydów – Percentage of oleanosides, %
ĝrednio
1999
2000
Mean
I
5,65
5,98
5,82
II
2,97
3,12
3,04
III
3,33
3,62
3,48
IV
2,95
3,27
3,11
ĝrednio – Mean
3,73
4,00
3,86
Termin zbioru*
Harvest date*

NIR0,05 – LSD0.05
termin zbioru – harvest date(b)
lata – years (c)
współdziałania – interaction (bc)
II
3,60
3,75
Kwiatostany
III
3,64
3,82
Inflorescences
ĝrednio – Mean
3,62
3,78
NIR0,05 – LSD0.05
organy (liĞcie, kwiatostany) – organs (leaves, inflorescences) (a)
termin zbioru – harvest date (b)
lata – years (c)
współdziałania – interaction (ab)
(ac)
(bc)
(abc)
Kłącza
V
1,67
1,75
Rhizomes
NIR0,05 – LSD0.05
organy (liĞcie, kwiatostany, kłącza) – organs (leaves, inflorescences, rhizomes) (a)
lata – years (c)
współdziałania – interaction (ac)

0,351
0,184
ni. – ns.
3,68
3,73
3,70
0,186
0,186
0,186
0,355
ni. – ns.
ni. – ns.
ni. – ns.
1,71
0,175
0,117
ni. – ns.

*oznaczenia zgodne z tab. 1 – as in table 1.
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Wyniki oznaczeĔ procentowej zawartoĞci oleanozydów w liĞciach, kwiatostanach
i kłączach roĪnika przeroĞniĊtego w przeliczeniu na suchą masĊ przedstawia tabela 3.
LiĞcie rocznych roĞlin Silphium perfoliatum L. zbierane we wrzeĞniu (IV) zawierały
Ğrednio 2,46% oleanozydów (lata 1998–2000). Analiza statystyczna wykazała istotne
róĪnice w zawartoĞci tej grupy związków miĊdzy latami badaĔ. NajwiĊcej oleanozydów
zawierały liĞcie zbierane w 1998 r. – 2,81%, natomiast najmniej liĞcie zebrane w 2000 r.
– 1,94%. ZawartoĞci te moĪna powiązaü z warunkami pogodowymi. Okres poprzedzający zbiór wrzeĞniowy roĞlin w 1998 r. charakteryzował siĊ najniĪszą temperaturą
i najwyĪszymi opadami w porównaniu do lat 1999 i 2000. Natomiast w roku 2000 okres
przed zbiorem liĞci był najcieplejszy i najsuchszy w porównaniu do lat wczeĞniejszych.
LiĞcie dwuletnich roĞlin, w porównaniu do tych organów zebranych z rocznych roĞlin, zawierały znacznie wiĊcej oleanozydów. Najbogatszym w tĊ grupĊ związków
surowcem były liĞcie zbierane na początku czerwca (I) tj. z roĞlin w stadium pączków
kwiatowych – Ğrednio 5,82% oleanozydów. Na początku kwitnienia (II) zawartoĞü ta
obniĪyła siĊ do poziomu 3,04%, a nastĊpnie wzrosła do wartoĞci 3,48% w fazie pełni
kwitnienia i owocowania (III) i ponownie zmalała do 3,11% w fazie owocowania roĞlin
(IV). Analiza statystyczna wykazała istotne róĪnice w zawartoĞci oleanozydów w liĞciach pozyskiwanych w drugim roku uprawy roĪnika w zaleĪnoĞci od terminu zbioru
i miĊdzy latami badaĔ. WyĪsze temperatury powietrza w marcu, kwietniu i maju
2000 r., w stosunku do 1999 r., stymulowały intensywny wzrost roĞlin oraz syntezĊ
oleanozydów, dlatego teĪ w liĞciach ze zbioru czerwcowego 2000 r. stwierdzono wiĊkszą zawartoĞü tych związków w stosunku do roku 1999. Byü moĪe zawartoĞci te byłyby
jeszcze wyĪsze, ale czynnikiem niekorzystnym mógł byü niedobór opadów w trzeciej
dekadzie kwietnia i w pierwszej dekadzie maja 2000 r. W miarĊ rozwoju roĞlin zawartoĞü oleanozydów malała.
Kwiatostany roĪnika zawierały Ğrednio 3,70% oleanozydów, natomiast kłącza
1,71%.
Analiza statystyczna otrzymanych wyników wykazała istotne róĪnice w zawartoĞci
oleanozydów miĊdzy poszczególnymi organami roĞlin i latami badaĔ. Porównując zawartoĞü oleanozydów w poszczególnych czĊĞciach badanych roĞlin, moĪna stwierdziü,
Īe najwiĊcej tych związków zawierały liĞcie roĪnika w drugim roku uprawy, natomiast
kłącza zgromadziły najmniej oleanozydów.
DYSKUSJA
Wszystkie badane surowce (liĞcie, kwiatostany i kłącza) pozyskane z roĞlin Silphium
perfoliatum L. uprawianych na LubelszczyĨnie charakteryzowały siĊ obecnoĞcią związków saponinowych. Analiza chromatograficzna TLC frakcji uzyskanej po hydrolizie
zespołów saponinowych wykazała, Īe kwas oleanolowy jest głównym aglikonem glikozydów saponinowych Silphium perfoliatum L. Na podstawie rozdziału chromatograficznego TLC moĪna stwierdziü podobieĔstwo w składzie zespołu glikozydów saponinowych wyizolowanych z poszczególnych organów badanej roĞliny. Dawidjanc i Abubakirow [1992] podają, Īe obraz frakcji saponinowej ziela i kłączy Silphium perfoliatum
L., uzyskany metodą TLC, jest identyczny dla obu badanych surowców. Ponadto wyĪej
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wymienieni autorzy stwierdzili, Īe jakoĞciowy skład glikozydów triterpenowych wyizolowanych z roĞlin uprawianych w róĪnych miejscach jest jednakowy – warunki uprawy
nie wykazały istotnego wpływu na biosyntezĊ glikozydów triterpenowych w rodzaju
Silphium L.
Na podstawie przeprowadzonych badaĔ moĪna stwierdziü, Īe liĞcie roĪnika najbardziej obfitują w oleanozydy i mogłyby byü pod tym wzglĊdem atrakcyjnym surowcem
dla przemysłu farmaceutycznego. Najkorzystniejszym terminem zbioru liĞci jest okres
przed kwitnieniem roĞlin, tj. na początku czerwca. DoĞwiadczenia uprawowe wykazały,
Īe Ğredni plon ĞwieĪej masy ziela zebranego z roĞlin dwuletnich w fazie przed kwitnieniem (pierwsza dekada czerwca 1999–2000 r.) wynosił ok. 1080,6 dt⋅ha-1 (125,2 dt⋅ha-1
suchej masy), z czego liĞcie stanowiły 41,61% pozyskanej zielonej masy [Kowalski 2001].
Jak podają Borkowski i KamiĔski [1959] termin zbioru surowców saponinowych ma
bardzo duĪe znaczenie dla ich jakoĞci, tj. zawartoĞci związków saponinowych. Badania
prowadzone przez wyĪej wymienionych autorów wykazały, Īe surowce saponinowe
zbierane wiosną zawierały wiĊcej związków saponinowych w porównaniu do zbiorów
letnich i jesiennych. NaleĪy tutaj teĪ braü pod uwagĊ, czy zbiory wiosenne bĊdą bardziej ekonomicznie uzasadnione. Na zawartoĞü związków saponinowych mają wpływ
takĪe warunki meteorologiczne. Badania Dedio i Kozłowskiego [1998] wykazały, Īe
wyĪsze zawartoĞci oleanozydów w kwiatostanach nagietka lekarskiego uzyskano
w roku charakteryzującym siĊ duĪą iloĞcią opadów, natomiast najniĪsze zawartoĞci tych
związków stwierdzono w roku, w którym było najwiĊcej godzin usłonecznienia i najniĪsze opady. W niniejszej pracy stwierdzono, Īe liĞcie i kwiatostany roĪnika przeroĞniĊtego zbierane w roku 2000 zawierały wiĊcej oleanozydów w porównaniu z rokiem
1999. WyĪsze temperatury powietrza w marcu, kwietniu i maju 2000 r. w stosunku do
roku 1999 były bodĨcem stymulującym intensywny rozwój roĞlin i syntezĊ związków
saponinowych, dlatego teĪ w liĞciach ze zbioru czerwcowego (roĞliny w fazie pączków
kwiatowych) stwierdzono wiĊkszą iloĞü tych związków w porównaniu do liĞci z tego
samego zbioru w roku 1999, tj. odpowiednio 5,98% oraz 5,65% w przeliczeniu na suchą
masĊ. Dawidjanc i Abubakirow [1992] podają, Īe zawartoĞü sumaryczna frakcji oleanozydowej ziela roĪnika przeroĞniĊtego wynosi ok. 6% suchej masy.
Interesującym i powszechnie znanym surowcem saponinowym jest nagietek lekarski
Calendula officinalis L., który podobnie jak Silphium perfoliatum L. zawiera saponiny
kwasu oleanolowego, tzw. oleanozydy [Mrugasiewicz i in. 1979; Dedio i Kozłowski
1998]. Według badaĔ Mrugasiewicz i in. [1979] oraz Dedio i Kozłowskiego [1998]
poszczególne organy nagietka lekarskiego zawierają nastĊpujące iloĞci oleanozydów:
kwiatostany – 2,24–5,24%, liĞcie – 5,27%, łodygi – 0,55%, ziele – 5,10%, korzeĔ –
2,55% (w przeliczeniu na suchą masĊ). Porównując wyniki badaĔ niniejszej pracy na
temat zawartoĞci oleanozydów w roĪniku do iloĞci tych związków w nagietku, moĪna
stwierdziü, Īe roĞliny Silphium perfoliatum L. mogłyby byü wykorzystywane jako
atrakcyjny surowiec oleanozydowy.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Acta Sci. Pol.

Ocena zawartoĞci oleanozydów w organach nadziemnych i podziemnych...

13

WNIOSKI
1. Badania chromatograficzne metodą TLC wykazały, Īe liĞcie, kwiatostany i kłącza
Silphium perfoliatum L. zawierają w zespole saponinowym m.in. glikozydy, których
aglikonem jest kwas oleanolowy.
2. Stwierdzono, Īe wolny kwas oleanolowy nie wystĊpuje w organach nadziemnych
i podziemnych Silphium perfoliatum L.
3. Wykazano, Īe liĞcie Silphium perfoliatum L. zawierały najwiĊcej oleanozydów
(Ğrednio ok. 3,86% – ze zbiorów od czerwca do wrzeĞnia) w porównaniu do kwiatostanów (3,70%) i kłączy (1,71%).
4. Stwierdzono, Īe wraz z rozwojem roĞlin poziom oleanozydów w liĞciach malaje
i dlatego najbardziej optymalnym terminem zbioru liĞci jest okres przed kwitnieniem
roĞlin (5,82%).
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EVALUATION OF OLEANOSIDES CONTENT IN ABOVE
AND UNDERGROUND ORGANS OF Silphium perfoliatum L.
Abstract: The aim of present paper was quantitative evaluation of triterpenoid saponins –
oleanosides occurring in leaves, inflorescences and rhizomes of annual and biennial Silphium perfoliatum L. plants. It was found that all studied above and underground organs
contained triterpene saponins whose aglycone was oleanolic acid. It was proven that leaves
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of Silphium perfoliatum L. contained the highest amount of oleanosides as compared to inflorescences and rhizomes and thus they could be an attractive source for pharmaceutical
industry. It was also found that oleanoside level in leaves decreased along with the plant’s
development.
Key words: Silphium perfoliatum L., Asteraceae, triterpenoid saponins, oleanolic acid,
TLC, quantitative analysis
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