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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Останніми роками проблема 

ураження печінки набуває все більшої актуальності. При ураженнях печінки, 

особливо інфекційного і токсичного генезу, розвиваються серйозні порушення її 

функцій: метаболічної, детоксикаційної, синтетичної, жовчовидільної та інших. 

Для відновлення подібних порушень печінки часто використовують 

гепатопротекторні і жовчогінні засоби, які покращують метаболічні процеси в 

печінці, підвищують її стійкість до патогенних впливів, сприяють відновленню 

функцій. 

У даний час номенклатура гепатопротекторів обмежена, в основному це 

препарати зарубіжного виробництва. У зв’язку з цим пошук вітчизняних 

високоефективних засобів, що проявляють гепатопротекторну активність, є одним 

з важливих завдань сучасної медицини і фармації.  

Аналіз джерел літератури останніх років показує, що терапія різних форм 

гепатитів часто здійснюється з використанням засобів рослинного походження. 

Препарати з рослинної сировини активно використовують для нормалізації 

функцій печінки, тому що біологічно активні речовини (БАР) рослин є 

переносниками водню та ацильних залишків, стимулюють внутрішньоклітинний 

обмін (силібинін), нормалізують секрецію жовчі і моторику жовчовивідних 

шляхів (протопін, берберин) тощо. Їх лікувальний ефект при ураженнях печінки 

обумовлений переважно сполуками фенольної природи (флавоноїдами, 

фенолкарбоновими кислотами, кумаринами тощо), які мають широкий спектр 

біологічної активності: мембраностабілізуючу антиоксидантну, антитоксичну, 

репаративну, жовчогінну.  

Одним з напрямків сучасної фармацевтичної науки для одержання 

фітопрепаратів є використання місцевої рослинної сировини. Рослинні метаболіти 

близькі до метаболітів організму людини, і головний ефект від застосування 

рослинних засобів полягає в регулюванні порушених обмінних процесів, 

зовнішньосекреторної функції печінки, пригнічення яких спостерігається при 

багатьох захворюваннях печінки. Одним з шляхів збільшення кількості препаратів 

рослинного походження гепатопротекторної і жовчогінної дії є більш детальне 

вивчення лікарських рослин, які широко використовуються у народній медицині і 

є потенційними джерелами цінних БАР. 

У зв'язку з цим, дослідження і розширення номенклатури жовчогінних і 

гепатозахисних лікарських засобів за рахунок нових і маловивчених видів 

лікарських рослин, які зростають в Україні, є актуальним.  

У цьому плані особливий інтерес представляють котячі лапки дводомні 

(Antennaria dioica (L.) Gaertner) з родини айстрові (Asteraceae), що застосовуються 

у народній медицині як сильний жовчогінний засіб. 

В Україні рослина є нефармакопейною, тому потребує розробки параметрів 

стандартизації сировини з використанням сучасних методів аналізу.  

Для створення вітчизняних лікарських засобів з жовчогінною і 

гепатопротекторною дією, які можуть використовуватися в схемі лікування 
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багатьох захворювань печінки, актуальним є проведення комплексного 

фармакогностичного дослідження сировини котячих лапок дводомних. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 

Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідних програм кафедри 

фармакогнозії з медичною ботанікою ДВНЗ «Тернопільський державний 

медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України» «Фармакогностичне 

вивчення культивованих і дикорослих лікарських рослин; фізико-хімічні 

дослідження продуктів перетворення 1,3-диметилксантину та стандартизація, 

фармакологічні і фармакотехнологічні випробування лікарських засобів» (номер 

Державної реєстрації 0115 U003359) та «Пошук нових видів лікарських рослин, 

фармакогностичне та фармакологічне обґрунтування ефективності їх біологічно 

активних речовин" (номер Державної реєстрації 0118 U004982). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи було комплексне 

фармакогностичне вивчення котячих лапок дводомних трави, одержання 

субстанції, розробка проекту методів контролю якості на нову лікарську рослинну 

сировину та одержану субстанцію. 

Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання: 

- проаналізувати дані джерел літератури щодо ботанічної 

характеристики, поширення, хімічного складу, застосування в 

народній і науковій медицині котячих лапок дводомних; 

- провести фітохімічне вивчення якісного складу БАР котячих лапок 

дводомних трави; 

- визначити кількісний вміст основних груп БАР у котячих лапок 

дводомних траві; 

- встановити основні морфолого-анатомічні особливості будови 

котячих лапок дводомних трави та визначити основні макро– та 

мікроскопічні діагностичні ознаки; визначити показники якості за 

вимогами ДФУ; 

- розробити технологію одержання субстанції з котячих лапок 

дводомних трави, визначити її хімічний склад, провести 

стандартизацію та вивчити жовчогінну і гепатопротекторну 

активність; 

- розробити проекти методів контролю якості (МКЯ) на котячих лапок 

дводомних траву та одержану субстанцію.  

Об’єкт дослідження – комплексне фармакогностичне вивчення котячих 

лапок дводомних трави та одержаної субстанції. 

Предмет дослідження – виявлення, визначення кількісного вмісту БАР у 

котячих лапок дводомних траві, стандартизація сировини та одержаної субстанції, 

вивчення гострої токсичності, жовчогінної та гепатопротекторної активності 

одержаної субстанції з котячих лапок дводомних трави.  

Методи дослідження. Якісний склад і кількісний вміст БАР визначали 

методами паперової хроматографії (ПХ), тонкошарової хроматографії (ТШХ), 

газової хромато-мас-спектрометрії (ГХ/МС), високоефективної рідинної 
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хроматографії (ВЕРХ), титриметрії, атомно-абсорбційної спектроскопії (ААС), 

спектрофотометрії.  

Анатомічну будову надземних органів та їх частин аналізували на 

поперечних зрізах, відпрепарованій епідермі та препаратах з поверхні. 

Використовували мікроскоп МС 10 (окуляри Х5, Х10, 15, об’єктиви Х10, Х40). 

Мікрофотографії зроблені фотокамерою Sаmsung PL50. 

Також використовували фармакологічні методи дослідження та методи 

математичної статистики. 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше проведено комплексне 

фармакогностичне вивчення котячих лапок дводомних трави. Досліджено основні 

класи БАР: полісахариди, амінокислоти, карбонові кислоти, фенольні сполуки 

(флавоноїди, кислоти гідроксикоричні, кумарини, дубильні речовини) та сполуки 

терпенової природи. У досліджуваній сировині вперше проведено визначення 

елементного складу. 

Одержано та стандартизовано сухий екстракт з котячих лапок дводомних 

трави, для якого вперше встановлено жовчогінну та гепатопротекторну 

активність. Визначено гостру токсичність сухого екстракту з котячих лапок 

дводомних трави. 

Наукова новизна досліджень підтверджена патентом України на корисну 

модель № 133501 «Спосіб одержання рослинної субстанції з жовчогінною 

активністю». 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено проекти МКЯ: 

«Котячих лапок дводомних трава» та «Котячих лапок дводомних трави екстракт 

сухий». 

Результати фармакогностичних досліджень впроваджено у науково-

дослідну роботу та навчальний процес кафедр фармакогнозії (акт впровадження 

від 12.02.2019 р.) та хімії природних сполук (акт впровадження від 6.02.2019 р.) 

Національного фармацевтичного університету, кафедр фармацевтичної хімії (акт 

впровадження від 18.10.2018 р.) та фармації (акт впровадження від 18.10.2018 р.) 

Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова, 

кафедри фармакогнозії та ботаніки Національного медичного університету імені 

О. О. Богомольця (акт впровадження від 28.08.2019 р.). 

 Особистий внесок здобувача  
Безпосередньо автором здійснено: 

-  патентно-інформаційний пошук, аналіз джерел літератури за 

темою дисертації; 

- виявлено та визначено кількісний вміст полісахаридів, 

амінокислот, карбонових кислот, фенольних сполук, сполук 

терпенової природи у котячих лапок дводомних траві; 

- розроблено технологію одержання з котячих лапок дводомних 

трави сухого екстракту та проектів МКЯ на котячих лапок 

дводомних траву та сухий екстракт; 

-  запропоновано параметри стандартизації котячих лапок 

дводомних трави та одержаного екстракту. 
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Вивчення морфолого-анатомічних особливостей будови трави (квіток, 

листків, стебла) котячих лапок дводомних проведено за консультативної 

допомоги канд. фармац. наук, доцента кафедри ботаніки НФаУ Л. М. Сірої. 

Фармакологічні дослідження проведено автором на базі науково-дослідної 

лабораторії доклінічного вивчення фармакологічних речовин Вінницького 

національного медичного університету імені М. І. Пирогова під керівництвом 

професора Н. І. Волощук. 

Постановка мети, завдань, обговорення результатів досліджень проведено 

разом з науковим керівником. У наукових працях, опублікованих у співавторстві з 

Л. М. Сірою, О. Л. Демидяк, І. С. Дахим, Т. Я. Ярошенко, М. М. Васендою, 

Л. В. Гусак (Слободянюк), Н. А. Гудзь, Т. С. Бердей, Г. Р. Козир, Л. В. Кравчук, 

М. В. Кирилів, І. Р. Бекус дисертанту належить фактичний матеріал та основний 

доробок. Співавтором наукових праць є також науковий керівник проф. 

С. М. Марчишин, спільно з якою було проведено ряд досліджень. Постановка 

мети, завдань, обговорення результатів досліджень проведено разом з науковим 

керівником. 

Апробація результатів дисертації 

Основні положення роботи викладено та обговорено на ХІХ Міжнародному 

медичному конгресі студентів і молодих вчених, присвяченому пам’яті ректора, 

члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука 

(Тернопіль, 27-29 квітня 2015); ІІ Міжнародній науково-практичній internet-

конференції «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин» 

(Харків, 21-23 березня 2016); IV і V Всеукраїнських науково-

практичних конференціях з міжнародною участю «Хімія природних сполук» 

(Тернопіль, 21-22 квітня 2016; 30-31 травня 2019); VIII Національному з’їзді 

фармацевтів України «Фармація ХХІ століття»: тенденції та перспективи» 

(Харків, 13-16 вересня 2016); VI і VIІ науково-практичних конференціях 

з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і 

оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» (Тернопіль, 

10-11 листопада 2016; 27-28 вересня 2018); XХІ Міжнародному медичному 

конгресі студентів і молодих вчених, присвяченому 60-річчю Тернопільського 

державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України 

(Тернопіль, 24-26 квітня 2017).  

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 15 наукових робіт, у 

тому числі 6 статей (1 у наукометричному закордонному виданні), 8 тез доповідей 

та 1 патент України на корисну модель. 

Обсяг і структура дисертації 
Дисертаційна робота викладена на 184 сторінках машинописного тексту, 

складається зі вступу, 5 розділів, висновків, списку використаних джерел та 

3 додатків (на 10 сторінках). Робота ілюстрована 22 таблицями та 41 рисунком. 

Список використаних джерел містить 219 найменування, з них 157 кирилицею та 

62 латиницею. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Розділ 1. Ботанічна характеристика, хімічний склад і застосування котячих 

лапок дводомних (Antennaria dioica (L.) Gaertner) у народній та науковій 

медицині (огляд літератури) В огляді літератури наведено ботанічну 

характеристику, дані про хімічний склад, застосування у медицині та народному 

господарстві котячих лапок дводомних. Аналіз джерел літератури показав, що котячі 

лапки дводомні – цінна лікарська рослина, яка здавна використовується у народній 

медицині як сильний жовчогінний і кровоспинний засіб. Відвар трави приймають при 

конвульсіях як заспокійливий засіб, при гіпертонії, порушеному обміні речовин. В 

Україні рослина неофіцинальна. Хімічний склад трави котячих лапок дводомних 

вивчено недостатньо, висвітлені в джерелах літератури фітохімічні дослідження є 

неповними, що створює передумови для їх комплексного фармакогностичного 

дослідження та поглибленого вивчення БАР трави котячих лапок дводомних з метою 

створенням на їх основі нових безпечних та ефективних вітчизняних лікарських 

препаратів з жовчогінною і гепатопротекторною дією. 

Розділ 2. Об’єкти та методи дослідження. Об’єктом для досліджень була 

котячих лапок дводомних трава (Antennaria dioica (L.) Gaertner), яку заготовляли в 

період цвітіння на території Вижницького району Чернівецької області у 2015-

2016 роках. 

Для проведення досліджень нами були використані фізичні, фізико-хімічні, 

хімічні, технологічні, макро– та мікроскопічні, фармакологічні методи та методи 

математичної статистики. 

Розділ 3. Вивчення якісного складу і кількісного вмісту біологічно 

активних речовин у котячих лапок дводомних траві 

При проведенні попереднього фітохімічного аналізу (за допомогою якісних 

реакцій, ПХ і ТШХ) у досліджуваній сировині встановлено наявність 

полісахаридів, амінокислот, флавоноїдів, дубильних речовин, кислот органічних 

та гідроксикоричних. 

Визначення полісахаридів. Досліджено полісахаридний комплекс котячих 

лапок дводомних трави, виділено фракції ВРПС і ПР, кількісний вміст яких 

становив (14,27 ± 0,25) % і (8,41 ± 0,33) % відповідно,тобто вміст ВРПС був 

вищий у 1,7 раза. 

Методом ГХ/МС встановлено якісний склад і визначено кількісний вміст 

моноцукрів та сахарози у котячих лапок дводомних траві. Виявлено 

14 компонентів (рис. 1), ідентифіковано 5, основними є моноцукри D-фруктоза 

(10,79 мг/кг), D-глюкоза (7,16 мг/кг), D-манoза (0,48 мг/кг) і дицукор сахароза 

(6,72 мг/кг). Також виявленo пoхідне мoнoсахаридів мio-інoзитoл, вміст якoгo 

станoвив 4,07 мг/кг. 

Визначення вмісту органічних кислот та аскорбінової у котячих лапок дводомних 

траві. Титриметричним методом проведено кількісне визначення вмісту суми вільних 

органічних кислот та спектрофотометричним аскорбінової кислоти у котячих лапок 

дводомних траві. Вміст суми вільних органічних кислот у перерахунку на кислоту 

яблучну становив у траві (1,94±0,12) %; аскорбінової кислоти – (0,32±0,01) %  
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Рис. 1 ГХ-хрoматoграма цукрів котячих лапок дводомних трави 

 

Методом ВЕРХ у котячих лапок дводомних траві виявлено і встановлено 

кількісний вміст індивідуальних органічних кислот (табл. 1)  

Таблиця 1 

Якісний склад та кількісний вміст органічних кислот у котячих лапок 

дводомних траві 

Час утримування, хв Сполука Вміст, мкг/г 

2,05 Винна кислота 1318,67 

2,26 Піровиноградна к-та 616,28 

2,78 Ізолимонна к-та 578,67 

3,08 Лимонна к-та 1340,59 

3,29 Бурштинова к-та 3862,22 

4,81 Яблучна к-та 11663,85 

 

Виявлено і встановлено кількісний вміст індивідуальних органічних кислот 

– винної, піровиноградної, лимонної, ізолимонної, бурштинової та яблучної. 

Найбільшу кількість представляє кислота яблучна, вміст якої 11663,85 мкг/г, 

найменше – піровиноградної (616,28 мкг/г) й ізолимонної (578,67 мкг/г). 

 Дослідження ліпофільної фракції котячих лапок дводомних трави. Ліпофільну 

фракцію oдержували шляхoм вичерпнoгo екстрагування сирoвини в апараті 

Сoкслета, визначено в ній кількісний вміст хлорофілів і каротиноїдів. .  

Ліпoфільна фракція котячих лапок дводомних трави – густа масляниста 

oднoрідна маса брудно-зеленoгo кoльoру з приємним специфічним запахом; 

практичнo нерoзчинна у вoді очищеній Р та етанoлі 96 % Р, легкoрoзчинна у 

хлoрoфoрмі Р.  

З трави досліджуваного об’єкту одержано (7,46±0,55) % ліпофільних 

речовин. У ліпофільній фракції котячих лапок дводомних трави встановлено 

наявність та визначено кількісний вміст каротиноїдів і хлорофілів, який становив: 

(0,03± 0,001) % і (0,09 ± 0,003) % відповідно. 

Визначення жирних кислот. Методом ГХ/МС у котячих лапок дводомних 

траві встановлено наявність та визначено кількісний вміст 11 жирних кислот, з 

яких 9 належать дo насичених, 2 – дo ненасичених (табл. 2).  
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Домінуючими, від суми усіх жирних кислот, є лінолева 14,59 % та 

ліноленова кислоти 14,50 %. У досліджуваній траві кількісно переважають 

ненасичені жирні кислоти, вміст яких становив 29,09 мг/кг. Сума насичених 

жирних кислот становила 20,60 мг/кг.  

 

Таблиця 2 

Якісний склад і кількісний вміст кислот жирних котячих лапок дводомних 

трави  

Назва кислoти, 

тривіальна (IUPAC) 

Вміст, 

мг/кг 

МС, 

% 

Лауринoва (дoдеканoва)  0,38 96 

Пентадецилoва (пентадеканoва) 0,17 87 

Пальмітинова (гексадеканова) 14,72 98 

Маргаринoва (гептадеканoва) 0,27 93 

Лінoлева* (цис, цис-9,12– 

oктадекадієнoва)* 
14,59 99 

Лінoленoва* (цис, цис, цис-9,12,15– 

oктадекатрієнoва)* 
14,50 99 

Стеаринова (октадеканова) 2,61 98 

Арахінoва (ейкoзанoва) 0,99 99 

Бегенoва (дoкoзанoва) 0,87 93 

Лігнoцеринoва (тетракoзанoва) 0,42 91 

Примітки:  

1. МС, % – відсoтoк співпадіння із спoлуками бібліoтеки мас-спектрів 

NIST 02. 

2. * ‒ ненасичені жирні кислoти. 

 

Визначення амінокислот у котячих лапок дводомних траві. Методом ВЕРХ 

досліджено амінокислотний склад досліджуваного об’єкту. Встановлено у котячих 

лапок дводомних траві наявність 17 зв’язаних та 16 вільних амінокислот. З 

вільних амінокислот у котячих лапок дводомних траві переважає пролін 

(3,06 мкг/мг); не виявлено замінної амінокислоти цистину. Аналіз зв’язаних 

амінокислот показав, що у траві досліджуваної рослини в найбільшій кількості 

виявлено глутамінову (7,38 мкг/мг) і аспарагінову (5,38 мкг/мг) кислоти, лізин 

(3,31 мкг/мг) та цистин (3,29 мкг/мг) (табл. 3).  

Дослідження фенольних сполук у котячих лапок дводомних траві. 

Встановлено якісний склад і визначено кількісний вміст гідроксикоричних кислот, 

флавоноїдів, поліфенолів, танінів у досліджуваній сировині. Визначення 

кількісного вмісту суми речовин фенольної природи проводили 

спектрофотометричним методом.  
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Таблиця 3 

Якісний склад та кількісний вміст амінoкислoт котячих лапок дводомних 

трави 

Час 

утримування, 

хв. 

 

Амінокислоти 

Вміст амінокислот, мкг/мг 

сума вільні зв’язані  

2,428 Аспарагінoва 

кислoта 

5,71 0,33 5,38 

4,775 Глутамінoва 

кислoта 

7,72 0,34 7,38 

7,338 Серин 1,81 0,25 1,56 

8,186 Гістидин 1,17 0,12 1,05 

8,570 Гліцин 2,16 0,06 2,10 

8, 748 Треoнін* 1,76 0,19 1,57 

9,416 Аргінін 1,83 0,24 1,59 

9,957 Аланін 2,20 0,34 1,86 

11,055 Тирoзин 0,77 0,05 0,72 

12,196 Цистин 3,29 н/в 3,29 

12,940 Валін* 2,02 0,40 1,62 

13,212 Метіoнін* 0,58 0,06 0,52 

14,313 Фенілаланін* 1,87 0,19 1,69 

14,494 Ізoлейцин* 1,91 0,17 1,74 

15,100 Лейцин* 2,88 0,14 2,74 

15,367 Лізин* 3,42 0,11 3,31 

18,877 Прoлін 4,58 3,06 1,52 

Примітки: 

1. * – незамінні амінокислоти; 

2. н/в – не виявлено 

 

У котячих лапок дводомних траві спектрофотометричним методом 

визначено кількісний вміст суми гідроксикоричних кислот (у перерахунку на 

хлорогенову кислоту), суми флавоноїдів (у перерахунку на рутин), суми 

поліфенолів (у перерахунку на пірогалол), танінів (у перерахунку на пірогалол). 

Результати досліджень наведено в таблиці 4.  

Методом ВЕРХ виявлено і встановлено якісний склад і визначено 

кількісний вміст індивідуальних сполук фенольної природи у котячих лапок 

дводомних траві: гідроксикоричних кислот (хлорогенової та її ізомерів – 0,79 % і 

1,14 %, відповідно, розмаринової – 0,94 %, кофейної – 0,06 %, п-кумарової – 

0,03 %, ферулової – 0,07 %) (рис. 2); флавоноїдів ( кверцетину – 0,01 %, 

ізокверцитрину – 0,16 %, лютеоліну – 0,12 %, апігеніну і гіперозиду – по 0,03 %, 

рутину – 0,05 %) (рис. 3); катехінів (епігалокатехіну – 0,15 %, галокатехіну – 

0,21 %, катехіну та епікатехіну – по 0,04 %), вільних галової ( 0,01 %) та елагової 

(0,04 %) кислот. У досліджуваній траві кількісно переважали кислоти 
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розмаринова і хлорогенова та її ізомери. Серед конентів дубильних речовин 

спостерігали найбільший вміст галокатехіну, серед флавоноїдів – ізокверцитрину. 

Таблиця 4 

Кількісний вміст суми речовин фенольної природи у котячих лапок 

дводомних траві 

БАР 

Кількісний вміст, % у 

перерахунку на  

абсолютно суху сировину 

(m=5) 

трава 

Сума гідроксикоричних кислот 7,99 ± 0,11 

Сума флавоноїдів 2,09 ± 0,01 

Таніни 3,04 ± 0,05 

Сума поліфенолів 5,85±0,01 

 Примітка. Вірогідність похибки P <0,05 

Рис. 2 ВЕРХ-хрoматoграма фенольних сполук котячих лапок дводомних 

трави при А) λ = 330 нм: 1 – хлорогенова кислота; 2 – апігенін; 3 – розмаринова 

кислота; В) λ = 320 нм: 4 – кoфейна кислoта; 5 – п-кумарова кислoта; 6 – ферулова 

кислота; 7 – умбеліферон 
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Рис. 3 ВЕРХ-хрoматoграма фенольних сполук котячих лапок дводомних 

трави при λ = 255 нм: 1 – кумарин; 2 – кверцетин; 3 – лютеолін; 4 – гіперозид; 5 –

рутин; 6 – ізокверцитрин 

Визначення летких сполук у котячих лапок дводомних траві. Методом 

ГХ/МС визначено якісний склад компонентів летких сполук котячих лапок 

дводомних трави. У досліджуваному об’єкті виявленo 50 летких спoлук, з яких 

15 ідентифікoванo, їх вміст станoвив 30,0 % від загальнoї кількoсті усіх 

кoмпoнентів. Основними компонентами є тетрадеканова, п- гексадеканова 

(відсоток співпадіння 99 %), 9,12-октадекадієнова (відсоток співпадіння 98 %) 

кислоти, хенейкозан (відсоток співпадіння 97 %) і тетрадекан (відсоток 

співпадіння 96 %). 

Визначення елементного складу котячих лапок дводомних трави. З 

використанням методу ААС встановлено наявність та визначено кількісний вміст 

у досліджуваній траві 12 елементів – 5 макро- (К, Са, Mg, Na, P) (рис. 4) та 

7 мікроелементів (Fe, Zn, Mn, Cu, Ni, Ce, Cd).  

Згідно з одержаними результатами можна встановити таку закономірність 

за вмістом елементів у досліджуваній сировині: K > Ca > Mg > Р > Na > Mn > Fe > 

Zn > Cu > Se > Ni > Cd.  
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Рис. 4 Вміст макроелементів у котячих лапок дводомних траві 

мг/кг
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Домінуючими є такі макроелементи: калій (12902,0 мг/кг повітряно-сухої 

сировини), кальцій (6116,0 мг/кг), магній (4326,0 мг/кг), фосфор (1474,0 -мг/кг), з 

мікроелементів – манган (182,0 мг/кг), ферум (86,0 мг/кг) та цинк (43,3 мг/кг). 

Вміст важких металів у досліджуваному об’єкті знаходився в межах вимог 

гранично допустимих концентрацій для сировини та харчових продуктів 

Розділ 4. Морфолого-анатомічний аналіз котячих лапок дводомних 

трави (Antennaria dioica (L.) Gaertner) та визначення числових показників і 

параметрів стандартизації сировини 

Проведено визначення морфолого-анатомічних діагностичних ознак 

котячих лапок дводомних трави. 

Квітконосний пагін прямий, нерозгалужений, білоповстистий. Вегетативні 

пагони лежачі, укорочені. Листки цілісні, зверху голі, зелені або з обох боків 

сріблясті, білоповстисті, цілокраї, прикореневі – лопатоподібні (3-4 см завдовжки 

і 0,3-1 см завширшки), тупі або загострені, звужені у довгий черешок. Стеблові 

листки лінійні або лінійно-ланцетні, білоповстисті, сидячі, притиснуті до стебла. 

Квітки дрібні в кошиках, що зібрані в небагатоквіткові щиткоподібні суцвіття; 

верхівковий кошик 5-6 мм у діаметрі. Кошики з маточковими квітками довгасті, 

квітки з рожевими пелюстками. Тичинкові кошики кулясті, білого кольору. 

Листочки обгортки кошиків черепичасторозміщені, знизу вони пухнасті, зверху 

сухі. Запах слабкий, ароматний. Смак пряно-гіркий (рис. 5 і 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стебло (рис. 7) у поперечному обрисі округле, хвилясте, з одним-трьома 

більш чи менш виразними на протязі стебла реберцями, виповненими 

коленхімою. Епідерма з простими мертвими, довгими й тонкими волосками. 

Епідермальні клітини вузькі, видовжені, продихів небагато, трохи занурені. 

Найбільшу площу стебла займає паренхіма серцевини.  

 Анатомічна будова осьового циліндра змінюється у формаціях стебла від 

пучкової до перехідної завдяки діяльності міжпучкового камбію. Судинно-

волокнисті пучки колатеральні. 

Листки прикореневі і стеблові відрізняються за морфологічними ознаками. 

Розеткові прикореневі лопатоподібні, звужені у довгий черешок, тупі або 

гострокінцеві, утворюють подушку; стеблові листки – лінійно-ланцетні, гострі, 

Рис. 5 Жіночі особини                         Рис. 6 Чоловічі особини 
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сидячі, розміщені майже вертикально, притиснуті до стебла і щільно з ним 

з’єднані переплутаними волосками (рис. 4.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7 Поперечні зрізи стебла: 1 – епідерма, 2 – коленхіма, 3 – корова 

паренхіма, 4 – ендодерма, 5 – склеренхіма пучкова і міжпучкова 

 

Загальними для усіх листків є ксероморфні ознаки: продихи дещо занурені, 

верхня сторона майже без опушення, нижня – срібляста, шерстистоповстиста від 

рясних, сплутаних, волосків. Вони прості, три-чотириклітинні, з тонкою 

оболонкою, бичеподібні (рис. 8).  

Анатомічна будова пластинки листків різних формацій подібна. Верхня 

епідерма майже без трихом, з середньою щільністю великих, округлих продихів 

аномоцитного типу. Епідермальні клітини над мезофілом з тонкими, 

чоткоподібно потовщеними, дещо кутасто-звивистими оболонками.  

Пластинка листка дорсовентральна, мезофіл тонкий: стовпчаста хлоренхіма 

зазвичай одношарова, клітини видовжені, подекуди з буруватим вмістом. 

Губчаста паренхіма дво-тришарова, міжклітинники слабо розвинені, клітини 

середнього шару набагато більші, округлі. Головна жилка незначно видається 

знизу пластинки, її провідна система складається з одного невеличкого пучка, 

армованого склеренхімою і оточеного великовлитинною ендодермою. 

Суцвіття. Кошики дводомної рослини дрібні, забрані у верхівкові густі 

щиткоподібні волоті. На одних рослинах кошики моногамні, жіночі, плодючі, на 

інших – полігамні з редукованою зав’яззю, не плодючі (рис. 9). 

Спільними ознаками жіночих і двостатевих суцвіть є загальне ложе голе, 

сухе, трохи опукле, зросле з зовнішнім колом листочків обгортки; квітки в 

кошиках багаточисельні, дуже дрібні, з трубчастим віночком і чубком із тонких 

зчленованих зарубчастих щетинок, зрощених при основі з верхівкою зав’язі; 

листочки обгортки перетинчасто-плівчасті, розміщені багаторядно-черепитчасто, 

мають опушений нігтик і відгин, орієнтований майже горизонтально; листочки 

зовнішнього кола обгортки коротші за внутрішні, при основі шерстисто-

волосисті.  

 

5 

 

 

1 

2 

3 

4 

3 

 

 

4 



 

13 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 Препарати листкової пластинки: 1 – нижня опушена поверхня 

пластинки 4Х7), 2 – епідерма над жилкою (10Х10), 3 – бичеподібні волоски 

(10Х40), 4 – верхня епідерма (10Х10 і 10Х40), 5 – продих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9 Загальний вигляд жіночих (А), двостатевих (Б) суцвіть 

 

Визначено основні числові показники котячих лапок дводомних трави – 

втрату в масі при висушуванні, вміст загальної золи та золи, нерозчинної в 

хлористоводневій кислоті. 

На підставі проведених досліджень розроблено проект МКЯ «Котячих 

лапок дводомних трава». 

Розділ 5. Одержання субстанції з котячих лапок дводомних трави та 

вивчення її активності. Розроблено технологію одержання сухого екстракту з 
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котячих лапок дводомних трави; як екстрагент, що вилучає максимальну кількість 

БАР (суму флавоноїдів, суму гідроксикоричних кислот, суму поліфенолів), 

обрано етанол 50 %.  

Сухий екстракт з котячих лапок дводомних трави – блискучий порошок 

темно-коричневого кольору, гіркуватий на смак, зі своєрідним приємним запахом, 

розчинний у воді очищеній Р та нерозчинний в етанолі 96 % Р. 

Розроблено проект МКЯ «Котячих лапок дводомних трави екстракт сухий». 

Стандартизацію одержаного екстракту запропоновано проводити за вмістом 

суми гідроксикоричних кислот, що повинна становити не менше 7,5 %, суми 

поліфенолів – не менше 6,5 %, суми флавоноїдів – не менше 4,0 %. 

Комплекс проведених досліджень з вивчення гострої токсичності дозволив 

встановити, що сухий екстракт котячих лапок дводомних трави за класифікацією 

К. К. Сидорова можна віднести до VI класу токсичності – відносно нешкідливі 

речовини, ЛД505000 мг/кг. 

В експериментах на щурах досліджено жовчогінну і гепатопротекторну 

активність досліджуваного екстракту. У дозі 50 мг/кг маси тварини, що становила 

1/100 від максимально припустимої дози (5000 мг/кг), яку вводили 

внутрішньошлунково тваринам для визначення її ЛД50, котячих лапок дводомних 

трави екстракт сухий проявляв жовчогінну активність, яка за сукупністю проявів 

не поступалася препарату порівняння – рослинному засобу «Фламіну» 

(АТ «Галичфарм», м. Львів, Україна).  

На моделі гострого токсичного гепатиту, викликаного тетрахлоретаном, 

котячих лапок дводомних трави екстракт сухий у дозі 50 мг/кг проявляв 

гепатопротекторну дію, яка реалізується за рахунок мембраностабілізуючих та 

антиоксидантних властивостей БАР екстракту, та дещо поступається за 

активністю препарату порівняння «Силібору» (ФК, ТОВ «Здоров’я», м. Харків, 

Україна).  

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено результати експериментальних 

фармакогностичних і фармакологічних досліджень котячих лапок дводомних 

трави, яка використовується у народній медицині як сильний жовчогінний та 

кровоспинний засіб.  

1. Уперше проведено комплексне фармакогностичне вивчення котячих 

лапок дводомних трави. Встановлено наявність вуглеводів, амінокислот, 

органічних кислот, у тому числі аскорбінової та жирних, ряду груп фенольних 

сполук: гідроксикоричних кислот, флавоноїдів, дубильних речовин; каротиноїдів і 

хлорофілів.  

2. Визначено якісний склад і кількісний вміст полісахаридів і амінокислот у 

котячих лапок дводомних траві. Встановлено, що досліджувана трава містить 

17 зв’язаних амінокислот та 16 вільних. У траві з вільних амінокислот домінує 

пролін (3,06 мкг/мг); зі зв’язаних – глутамінова (7,38 мкг/мг) і аспарагінова 

(5,38 мкг/мг) кислоти, лізин (3,31 мкг/мг) та цистин (3,29 мкг/мг). Визначено 

https://tabletki.ua/uk/producer/?id=46e42312c3d3
https://tabletki.ua/uk/producer/?id=46e42312c3d3
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моноцукровий склад полісахаридів досліджуваної трави; встановлено 

домінування моноцукрів D-фруктози (10,79 мг/кг) і D-глюкози (7,16 мг/кг) та 

дицукру сахарози (6,72 мг/кг). Виділено фракції водорозчинних полісахаридів і 

пектинових речовин, кількісний вміст яких становив у сировині: ВРПС – 14,27 %; 

ПР – 8,41 %. Одержано ліпофільну фракцію із котячих лапок дводомних трави, 

вихід якої становив 5,26 %. Визначено кількісний вміст хлорофілів та 

каротиноїдів, що склав 0,09 % і 0,03 %, відповідно. 

3. Вперше встановлено компонентний склад органічних кислот, в тому 

числі жирних та аскорбінової, у котячих лапок дводомних траві. Встановлено, 

що у досліджуваному екстракті трави кількісно переважають лінолева 

(14,59 мг/кг) і ліноленова (14,50 мг/кг ) кислоти, з насичених – пальмітинова 

кислота. Методом ВЕРХ у котячих лапок дводомних траві виявлено і 

встановлено кількісний вміст індивідуальних органічних кислот – винної, 

піровиноградної, лимонної, ізолимонної, бурштинової та яблучної. Найбільшу 

кількість складає яблучна кислота (11663,85 мкг/г). Визначено кількісний вміст 

суми вільних органічних кислот у котячих лапок дводомних траві, що 

становило 1,94 %. Встановлено кількісний вміст аскорбінової кислоти, що 

склало 0,32 % (спектрофотометричний метод) . 

4. Спектрофотометричним методом аналізу встановлено кількісний 

вміст суми сполук фенольної природи у котячих лапок дводомних траві: 

флавоноїдів – 2,09 %, гідроксикоричних кислот ― 7,99 %, танінів – 3,04 %, 

поліфенолів – 5,85 %. Методом ВЕРХ вперше ідентифіковано та встановлено 

кількісний вміст у котячих лапок дводомних траві компонентів дубильних 

речовин (катехінів: епігалокатехіну, галокатехіну, катехіну, епікатехіну), 

вільних галової та елагової кислот; гідроксикоричних кислот (хлорогенової, 

розмаринової, кофейної, ферулової, п-кумарової та ізомерів хлорогенової 

кислоти), флавоноїдів (гіперозиду, рутину, ізокверцитрину, апігеніну, 

кверцетину, лютеоліну). 

5. Визначено якісний склад і кількісний вміст макро– і мікроелементів у 

котячих лапок дводомних траві. Виявлено 12 елементів: 5 макро– (К, Ca, Na, 

Mg, P), 7 мікроелементів (Fe, Zn, Mn, Cu, Ni, Ce, Cd). Встановлено значне 

накопичення у траві калію (12902 мг/кг), кальцію (6116 мг/кг) і магнію 

(4326 мг/кг).  

6. Вивчено морфолого-анатомічні ознаки котячих лапок дводомних трави. 

Визначено основні діагностичні морфологічні та структурні анатомічні ознаки 

сировини. Розроблено проект МКЯ на нову ЛРС «Котячих лапок дводомних 

трава».  

7. Розроблено технологію одержання котячих лапок дводомних трави 

екстракту сухого, проведено його стандартизацію. Розроблено проект 

МКЯ «Котячих лапок дводомних трави екстракт сухий». На підставі проведеного 

фармакологічного дослідження котячих лапок дводомних трави екстракту сухого 

встановлено наявність жовчогінної та гепатопротекторної активності.  
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dioica L.) / С. М. Марчишин, Р. Ю. Басараба, Г. Р. Козир, Л. О. Кравчук. 
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лікарських препаратів» : матеріали VII наук.-практ. конф. з міжнар. участю (27-

28 вересня 2018 р.). Тернопіль : ТДМУ, 2018.С. 28-30. 

15. Басараба Р. Ю., Кирилів М. В., Бекус І. Р. Визначення органічних кислот 

у траві котячих лапок дводомних методом ВЕРХ. Хімія природних сполук: матер. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Басараба Р. Ю. Фармакогностичне дослідження котячих лапок 

дводомних (Antennaria dioica) з метою створення нових лікарських засобів. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук 

за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія. – Львівський 

національний медичний університет імені Данила Галицького, Міністерство 

охорони здоров’я України, Львів, 2019. 

Вперше проведено комплексне фармакогностичне дослідження трави цінної 

лікарської рослини з родини айстрові (Asteraceae) – котячих лапок дводомних 

(Antennaria dioica (L.) Gaertn.). У досліджуваній сировині встановлено якісний 
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склад і визначено кількісний вміст амінокислот, полісахаридів, органічних 

кислот, в тому числі аскорбінової, ліпофільних сполук (хлорофілів і каротиноїдів, 

жирних кислот), летких сполук, речовин фенольної природи (гідроксикоричних 

кислот, флавоноїдів, танінів і поліфенолів), а також макро– і мікроелементів.  

Вперше проведено системне морфолого-анатомічне дослідження котячих 

лапок дводомних трави, встановлено їх основні макро– і мікроскопічні 

діагностичні ознаки. 

Розроблено технологію одержання субстанції – сухого екстракту з котячих 

лапок дводомних трави, для якого визначено безпечність і фармакологічну дію. За 

дослідженням гострої токсичності досліджуваний екстракт за класифікацією 

К. К. Сидорова можна віднести до VI класу токсичності – відносно нешкідливі 

речовини, ЛД505000 мг/кг. Визначено жовчогінну і гепатопротекторну активність 

котячих лапок дводомних трави екстракту сухого у дозі 50 мг/кг.  

Розроблено проекти методів контролю якості «Котячих лапок дводомних 

трава» та «Котячих лапок дводомних трави екстракт сухий». 

Ключові слова: котячі лапки дводомні, трава, фармакогностичне 

дослідження, морфолого-анатомічна будова, сухий екстракт, фармакологічна 

активність. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Басараба Р. Ю. Фармакогностическое исследования кошачьих лапок 

двудомных (Antennaria dioica) с целью создания новых лекарственных 

средств. – Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата фармацевтических 

наук по специальности 15.00.02 – фармацевтическая химия и фармакогнозия. 

Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, 

Министерство здравоохранения Украины, Львов, 2019. 

Впервые проведено комплексное фармакогностическое исследование травы 

ценного лекарственного растения из семейства астровые (Asteraceae) – кошачьих 

лапок двудомных (Antennaria dioica (L.) Gaertn.). В исследуемом сырье 

установлен качественный состав и определено количественное содержание 

аминокислот, полисахаридов, органических кислот, в том числе аскорбиновой, 

липофильных соединений (хлорофиллов и каротиноидов, жирных кислот), 

летучих соединений, веществ фенольной природы (гидроксикоричных кислот, 

флавоноидов, танинов и полифенолов), а также макро– и микроэлементов. 

Впервые проведено системное морфолого-анатомическое исследование 

травы кошачьих лапок двудомных, установлены их основные макро– и 

микроскопические диагностические признаки. 

 Разработана технология получения субстанции – сухого экстракта травы 

кошачьих лапок двудомных, для которого определены безопасность и 

фармакологическое действие. При исследовании острой токсичности 

установлено, что исследуемый экстракт по классификации К. К. Сидорова можно 

отнести к VI классу токсичности – относительно безвредные вещества, 
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ЛД505000 мг/кг. Определены желчегонная и гепатопротекторная активность 

кошачьих лапок двудомных травы экстракта сухого в дозе 50 мг/кг. 

Разработаны проекты методов контроля качества «Кошачьих лапок 

двудомных трава» и «Кошачьих лапок двудомных травы экстракт сухой». 

Ключевые слова: кошачьи лапки двудомные, трава, фармакогностическое 

исследование, морфолого-анатомическое строение, сухой экстракт, 

фармакологическая активность. 

 

ANNOTATION 

 

Basaraba R. Yu. Pharmacognostic investigation of Antennaria dioica for the 

purpose to make new medicinal agents. – Qualification scientific paper as a 

manuscript. 

Thesis to obtain the scientific degree of Candidate of Pharmaceutical Sciences on 

specialty 15.00.02 – Pharmaceutical Chemistry and Pharmacognosy. Danylo Halytskyi 

Lviv National Medical University, the Ministry of Health of Ukraine, Lviv, 2019. 

For the first time, comprehensive pharmacognostic research of Antennaria dioica 

(L.) Gaertn.), from Asteraceae family, a valuable medicinal herb, is conducted. A 

qualitative composition, the content of amino acids, polysaccharides, organic acids 

including ascorbic one, lipophilic compounds (chlorophylls and carotinoids, fatty acids), 

volatile compounds, the substances of phenol nature (hydroxycinnamic acids, flavonoids, 

tannins and polyphenols), macro-elements and trace elements are determined. 

A qualitative composition of free organic and ascorbic acids are determined in the 

examined herb – (1,94±0,12) % and (0,32±0,01) % respectively. By means of high-

performance liquid chromatography (HPLC) method a qualitative composition of 

individual organic acids is determined in Antennaria dioica herb, namely, tartaric, 

pyruvic, citric, isocitric, succinic and malic acids. Malic acid is found in the biggest 

amount (11663,85 mcg/gг). 

The content of phenol nature substances in Antennaria dioica herb was detected by 

means of spectrophotometric method: a scope of phenol compounds – (6,89±0,01) %, a 

scope of hydroxycinnamic acids – (7,99±0,11) %), a scope of flavonoids – (2,09±0,01) %), 

tannins – (3,04±0,05) %), polyphenols – (5,85±0,01) %). By means of HPLC method a 

qualitative composition and quantitative content of individual phenol nature compounds are 

found in Antennaria dioica herb: hydroxycinnamic acids (chlorogenic acid and its isomers 

– 0,79 % and 1,14 % respectively, rosemary acid – 0,94 %, caffeic acid – 0,06 %, п-

coumaric acid – 0,03 %, ferulic acid – 0,07 %); flavonoids (quercetin – 0,01 %, 

isoquercetin – 0,16 %, luteolin – 0,12 %, apigenin and hyperoside – 0,03 % each, rutin – 

0,05 %); catechines (epihallocatechine – 0,15 %, halocatechine – 0,21 %, catechine and 

epicatechine – 0,04 % each), free acids including gallic (0,01 %) and ellagic (0,04 %). 

Rosemary, chlorogenic acids and their isomers prevail in the examined herb. Among tannin 

agents halocatechine is found to be in the biggest amount, and among flavonoids – 

isoquercetin.  

Polysaccharide complex of Antennaria dioica herb is investigated, fractions of 

water-soluble polysaccharides (WSPS) and pectin substances are isolated, which 
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quantitative content is the following: WSPS – (14,27±0,25) %, pectin substances – 

(8,41±0,33) %. By means of gas chromatography/Mass spectrometry (GC/MS) method 

14 sugars are found in Antennaria dioica herb. The main of them are D-fructose 

(10,79 mg/kg), D-glucose (7,16 mg/kg) and sucrose (6,72 mg/kg).  

Amino acid content in Antennaria dioica herb is determined. 17 combined and 

16 free amino acids are found. Proline prevails among free amino acids (3,06 mcg/mg). 

Cysteine is not found. Analysis of the combined amino acids showed that Antennaria 

dioica herb contains great amounts of glutamic acid (7,38 mkg/mg) and aspartic acid 

(5,38 mkg/mg), lysine (3,31 mkg / mg) and cysteine (3 29 mkg / mg). 

Lipophilic fraction from Antennaria dioica herb is obtained yielding 

(5,26 ± 0,07)%. By means of thin layer chromatography (TLC) method a quantitative 

content of chlorophylls and carotinoids was determined – (0,09 ± 0,003)% and 

(0,03 ± 0,001)%, respectively. 

Among fatty acids in Antennaria dioica herb unsaturated acids prevail over 

saturated ones – 29,09 mg/kg and 20,60 mg/kg respectively. Linolenic and linoleic acids 

dominate among fatty unsaturated acids of the examined material –14,50 mg/kg and 

14,59 mg/kg, respectively. 

For the first time, a systemic morphological-anatomical study of Antennaria 

dioica herb is conducted, the major macro– and microdiagnostic signs are determined.  

An optimal technology to receive the substance – a dry extract of the examined 

herb – is developed. Examination of acute toxicity found that a dry extract of 

Antennaria dioica herb can be referred to VI class of toxicity according to 

K.K. Sydorov classification, that is, relatively harmless substances, LD505000 mg/kg. 

Bile-expelling and hepatoprotective activity of a dry extract of Antennaria dioica herb is 

determined in the dose of 50 mg/kg. 

The projects of quality control methods are developed on «Antennaria dioica 

herb» and «Antennaria dioica herb, a dry extract». 

Key words: Antennaria dioica, herb, pharmacognostic research, morphological-

anatomical structure, dry extract, pharmacological activity.  

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ААС – атомно-абсорбційна спектрофотометрія; 

БАР – біологічно активні речовини; 

ВЕРХ – високоефективна рідинна хроматографія; 

ВРПС – водорозчинні полісахариди; 

ГХ/МС – газова хромато-мас-спектрометрія; 

ДФУ – Державна Фармакопея України; 

ЛР – лікарська рослина; 

ЛРС – лікарська рослинна сировина; 

МКЯ – методи контролю якості; 

ПР – пектинові речовини; 

ПХ – хроматографія на папері; 

ТШХ – тонкошарова хроматографія. 
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