
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Учреждение образования 
«Международный государственный экологический институт имени А.Д. 

Сахарова» 
Белорусского государственного университета 
Кафедра экологической химии и биохимии 

 
АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКТОВ ЦВЕТОВ 

КАШТАНА (AESCULUS HIPPOCASTANUM L), РЯБИНЫ (SORBUS 
AUCUPARIA L.), АКАЦИИ (ACACIA) И РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

СИРЕНИ (SYRINGA)  

Дипломная работа студентки V курса 
 
 

БАСКИНОЙ Дарины Альбертовны  
 
 
 
                                                                               _________  Д.А Баскина  
                                                                                                                                   
 

Научный руководитель 
канд. хим. наук, доцент 

                                                               _________   Е.И. Тарун 
                                                                                                                                                                           
«Допустить к защите»                                                                                   
Зав. кафедрой экологической химии и биохимии 
канд. хим. наук, доцент        
   _________  С.Н Шахаб  
«____»________________2020 г. 
          

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

МИНСК 2020 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.


 
2 

 

Реферат 
Дипломная работа: Антиоксидантная активность экстрактов цветов 

каштана (Aesculus hippocastanum L), рябины (Sorbus aucuparia L.), акации 
(ACACIA) и различных видов сирени (Syringa): 45 страниц, 12 рисунков, 4 
таблицы, 18 источника. 

Ключевые слова: флавоноиды, флуоресцеин, химическое строение, 
антиоксидантная активность, источники. 

Цель работы: сравнительное исследование антиоксидантной 
активности экстрактов цветов.  

Методы исследований: химический метод исследования.  
Полученные результаты и их новизна: проведено сравнительное 

исследование антиоксидантной активности экстрактов цветов каштана, 
рябины, акации и различных видов сирени и получены зависимости 
интенсивности флуоресценции флуоресцеина от логарифма концентрации. 

Степень использования: результаты работы могут быть использованы 
в области здравоохранения, химии. 

Область применения: химия, биохимия, медицина. 
Объектом исследования являются экстракты каштана, рябины, акации 

и различных видов сирени. 
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Рэферат 
Дыпломная работа: Антіоксідантная актыўнасць экстрактаў кветак 

каштана (Aesculus hippocastanum L), рабіны (Sorbus aucuparia L.), акацыі 
(ACACIA) і розных відаў бэзу (Syringa): 45 старонак, 12 малюнкаў, 4 
табліцы, 18 крыніцы. 

Ключавыя словы: флавоноіды, флуоресцеин, хімічным будынку, 
антіоксідантной актыўнасць, крыніцы. 

Мэта працы: параўнальнае даследаванне антіоксідантной актыўнасці 
экстрактаў кветак. 

Метады даследаванняў: хімічны метад даследавання. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: праведзена параўнальнае 

даследаванне антіоксідантной актыўнасці экстрактаў кветак каштана, рабіны, 
акацыі і розных відаў бэзу і атрыманы залежнасці інтэнсіўнасці 
флуарэсцэнцыі флуоресцеина ад лагарыфма канцэнтрацыі 

Ступень выкарыстання: вынікі працы могуць быць выкарыстаны ў 
галіне аховы здароўя, хіміі. 

Вобласць ужывання: хімія, біяхімія, медыцына. 
Аб’ектам даследавання з'яўляюцца экстракты каштана, рабіны, акацыі 

і розных відаў бэзу. 
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Abstract 
Diploma thesis: Antioxidant activity of extracts of chestnut flowers (Aesculus 

hippocastanum L), rowan (Sorbus aucuparia L.), acacia (ACACIA) and various 
types of lilac (Syringa): 45 pages, 12 figures, 4 tables, 18 sources. 

Key words: flavonoids, fluorescein, chemical structure, antioxidant activity, 
sources. 

Objective: comparative study of the antioxidant activity of extracts of flowers. 
       Research methods: chemical method of investigation. 
      The obtained results and their novelty: A comparative study of the 
antioxidant activity of extracts of chestnut flowers, mountain ash, acacia and 
various types of lilac was carried out, and fluorescein fluorescence intensity versus 
log concentration was obtained 
      Degree of use: the results of the work can be used in the field of health care, 
chemistry. 
     Field of application: chemistry, biochemistry, medicine. 
The object of research is extracts of chestnut, mountain ash, acacia and various 
types of lilac. 
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