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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 (доктора філософії) за спеціальністю 15.00.02 –  фармацевтична хімія та 

фармакогнозія. – Тернопільський національний медичний університет імені  

І. Я. Горбачевського МОЗ України.  

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2019. 

 

У дисертаційній роботі наведено результати комплексного 

фармакогностичного вивчення котячих лапок дводомних трави з родини 

айстрові  (Asteraceae). У досліджуваній сировині встановлено якісний склад і 

визначено кількісний вміст біологічно активних речовин: ефірних олій, 

амінокислот, полісахаридів, кислот гідроксикоричних, флавоноїдів, кумаринів, 

конденсованих дубильних речовин, ліпофільних сполук (кислот жирних, 

хлорофілів і каротиноїдів), кислот органічних, в тому числі аскорбінової, а 

також макро- і мікроелементів. Методом ТШХ було виявлено наявність 

лимонної, бурштинової, бензойної, винної та слідів саліцилової кислот.  

Методом високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) у котячих 

лапок траві ідентифіковано та визначено кількісний вміст кислот розмаринової 

(0,94 %), n-кумарової (0,03 %) і ферулової (0,06 %), кофейної (0,06 %), 

хлорогенової (0,79 %) та ізомерів кислоти хлорогенової (1,14 %); апігеніну  

(0,16 %), рутину (0,05 %), ізокверцитрину (0,16 %) лютеоліну (0,12 %), 

кверцетину (0,01 %), гіперозиду (0,03 %); галокатехіну (0,21 %), епігалокатехін 

(0,15 %), катехін (0,04 %), епікатехін (0,04 %). Досліджувана трава містить у 

невеликій кількості вільні кислоти галову (0,01 %) та елагову (0,04 %). 

У котячих лапок траві встановлено кількісний вміст суми фенольних 

сполук  6,86 % (у перерахунку на кислоту галову); суми кислот 
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гідроксикоричних – 7,99 % (у перерахунку на кислоту хлорогенову), суми 

флавоноїдів – 2,09 % (у перерахунку на рутин); суми танінів – 3,04 % (у 

перерахунку на пірогалол), кислот органічних і аскорбінової – 1,94 % і 0,32 %; 

водорозчинних полісахаридів і пектинових речовин – 14,27 % і 8,41 %,  

відповідно.  

Одержано ліпофільну фракцію котячих лапок дводомних трави, вихід 

яких становив 5,26 %. Метoдoм ТШХ встановлено наявність у досліджуваному 

об’єкті хлoрoфілів і карoтинoдів. Спектрофотометричним методом визначено 

кількісний вміст суми хлорофілів та суми каротиноїдів, що становило 0,085 % і 

0,029  %, відповідно. 

Визначено якісний склад і кількісний вміст кислот жирних у ліпофільній 

фракції досліджуваної рослини. У котячих лапок дводомних траві 

ідентифікoванo 11 кислот жирних, з яких 9 належать дo насичених, 2 ‒ дo 

ненасичених. Встановлено, що в досліджуваному ліпофільному екстракті 

переважають поліненасичені кислоти жирні, серед яких значна частина 

припадає на кислоту лінолеву, кількість якої становила 14,59 мг/кг,  та кислоту 

ліноленову – 14,50 мг/кг. З насичених кислот жирних спостерігали значну 

кількість кислоти пальмітинової – 14,72 мг/кг. 

У досліджуваній траві котячих лапок дводомних методом ВЕРХ 

встановлено амінокислотний склад, ідентифіковано 17 амінокислот у 

зв’язаному стані і 16 у вільному, з яких 7 є незамінними. Дoмінуючими 

зв’язаними амінoкислoтами є замінні амінокислоти: цистин (3,29 мкг/мг), 

кислoти глутамінoва (7,38 %) і аспарагінoва (5,38 %), лізин (3,31 мкг/мг); серед 

вільних – пролін (3,06 мкг/мг).  

Методом ГХ/МС встановлено мономерний склад полісахаридів 

досліджуваної рослини. У складі полісахаридного комплексу досліджуваної 

сировини встановлено наявність 14 компонентів, ідентифіковано та визначено 

кількісний вміст дицукру сахарози (6,72 мг/кг), моноцурків – D-глюкози      

(7,16  мг/кг), D-фруктози (10,79 мг/кг) та D-манози (0,48 %). Такoж виявленo 

пoхідне мoнoсахаридів ‒ мio-інoзитoл, вміст якoгo станoвив 4,07 мг/кг. 
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Методом ГХ/МС визначено компонентний склад летких речовин котячих 

лапок дводомних трави, виявленo 50 летких спoлук, з яких 15 ідентифікoванo.  

Їх вміст станoвить 30 %  від загальнoї кількoсті усіх кoмпoнентів.  

Oснoвними кoмпoнентами летких спoлук котячих лапок дводомних трави 

є кислота тетрадеканова, кислота п- гексадеканова  кислота (відсоток 

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

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

96%). 

Досліджено елементний склад досліджуваних котячих лапок дводомних і   

встановлено наявність 12 елементів – 5 макро- (К, Са, Mg, Na, P) та 7 

мікроелементів (Fe, Zn, Mn, Cu, Ni, Ce, Cd). Встановити таку закономірність за 

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

Zn > Cu > Se > Ni > Cd. Домінуючими є такі макроелементи: калій (12902 мг/кг 

повітряно-сухої сировини), кальцій (6116 мг/кг), магній (4326 мг/кг), фосфор 

(1474 мг/кг), з мікроелементів – марганець (182,0 мг/кг), ферум (86,0 мг/кг) та 

цинк (43,3 мг/кг). 

Проведено макро- і мікроскопічний аналіз котячих лапок дводомних 

трави , визначено основні діагностичні ознаки їх морфологічної та анатомічної 

будови стебла, листка, квіток. Розроблено проект методів контролю якості 

(МКЯ) на лікарську рослинну сировину «Котячих лапок дводомних трава». 

Розроблено технологію одержання сухого екстракту з котячих лапок 

дводомних трави. У досліджуваному екстракті визначено кількісний вміст 

суми флавоноїдів, суми кислот гідроксикоричних, суми фенольних сполук, 

суми поліфенолів та екстрактивних речовин. Розроблено проект методів 

контролю якості на субстанцію «Котячих лапок дводомних трави екстракт 

сухий». Одержаний екстракт стандартизовано за вмістом фенольних сполук. 

Проведено фармакологічне дослідження сухого екстракту з трави котячих 

лапок дводомних, визначено гостру токсичність та встановлено наявність 

жовчогінної і гепатопротекторної активностей. За результатами визначення 

гострої токсичності сухий екстракт котячих лапок дводомних трави за 
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класифікацією К. К. Сидорова можна віднести до VI класу токсичності – 

відносно нешкідливі речовини, ЛД505000 мг/кг. 

Фармакологічні дослідження проведено на базі науково-дослідної 

лабораторії доклінічного вивчення фармакологічних речовин Вінницького 

національного медичного університету імені М.І. Пирогова. 

 

Ключові слова: котячі лапки дводомні, трава, сухий екстракт, 

фармакогностичне і фармакологічне дослідження, морфолого-анатомічний 

аналіз.  
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ABSTRACT 

 

Basaraba R. Yu. Pharmacognosy study of common pussytoes (Antennaria 

dioica) in order to develop new medicines.–Qualification thesis, manuscript 

copyright. 

Ph.D Thesis, Pharmacy, Specialty 15.00.02 – Pharmaceutical Chemistry and 

Pharmacognosy. – State Institution of Higher Education “I. Horbachevsky Ternopil 

State National University of the Ministry of Health of Ukraine”. 

Danulo Halytsky Lviv National Medical University of the Ministry of 

Healthcare of Ukraine, Lviv, 2019.  

 

The results of a complex pharmacological study of common pussytoes 

(Antennaria dioica) herb of the asteraceae (Asteraceae) family are presented in the 

thesis. The qualitative composition was determined in the studied raw material as 

well as the quantitative content of biologically active substances: essential oils, amino 

acids, polysaccharides, hydroxycoric acids, flavonoids, coumarins, condensed 

tannins, lipophilic compounds (fatty acids, chlorophylls and carotenoids), organic 

acids, including ascorbic acid, as well as macro- and microelements. The lemon, 

amber, benzoin, tartaric acids and traces of salicylic acid were revealed by means of 

thin-layer chromatography (TLC). 

The quantitative content of rosemary (0.94 %), n-coumaric (0.03 %) and ferula 

(0.06 %), caffeic(0.06 %), chlorogenic (0.79 %) acids as well as of the isomers of 

chlorogenic acid (1.14 %); aphygenine (0.16 %), routine (0.05 %), isoquercitin     

(0.16 %), luteolin (0.12 %), quercetin (0.01 %), hyperoside (0.03 %); gallocatechin 

(0.21 %), epigallocatechin (0.15 %), catechin (0.04 %), epicatechin (0.04 %) was 

identified and determined by high performance liquid chromatography (HPLC) in 

common pussytoes herb. The studied herb contained small amounts of free gallic 

(0.01 %) and ellagic acids (0.04 %). 

The quantitative content of the sum of phenolic compounds of 6.86 % 

(expressed in terms of gallic acid); the amount of hydroxycoric acids – 7.99 % 
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(expressed in terms of chlorogenic acids), flavonoids – 2.09 % (expressed in terms of 

routine); tannins – 3.04 % (expressed in terms of pyrogallol), organic and ascorbic 

acids– 1.94 % and 0.32 %; water-soluble polysaccharides and pectin substances – 

14.27 % and 8.41 %, respectively, were determined in common pussytoes herb. 

The lipophilic fraction of common pussytoes herb was obtained; its yield was 

5.26 %. The presence of chlorophylls and carotenoids in the studied material was 

proved by TLC method. The spectrophotometric method was used to determine the 

quantitative content of the sum of chlorophylls and carotenoids, which was 0.085 % 

and 0.029 %, respectively. 

Qualitative composition and quantitative content of fatty acids in the lipophilic 

fraction of the studied herb were determined. In common pussytoes herb 11 fatty 

acids were identified: 9 of them were of the group of saturated ones, 2 – of 

unsaturated. It was established that polyunsaturated fatty acids predominated in the 

studied lipophilic extract, among which a significant amount of linoleic acid was 

found, its amount was 14.59 mg/kg, as well as linolenic acid – 14.50 mg/kg. Among 

the saturated fatty acids a significant amount of the palmitic acid was evidenced– 

14.72 mg/kg. 

In the studied common pussytoes herb the amino acid composition was 

determined by the HPLC method: 17 amino acids in a bound state and 16 in a free 

state were identified, 7 of them were indispensable. The non-essential amino acids 

were predominant bounded amino acids: cystine (3.29 μg/mg), glutamine (7.38 %) 

and asparagine (5.38 %) acids, lysine (3.31 μg/mg); proline (3.06 μg/mg) was among 

the free ones. 

The monomer composition of the polysaccharides of the studied plant was 

determined by means of the GC/MS method. In the composition of the 

polysaccharide complex of the studied raw material the presence of 14 components 

was proved, the quantitative content of disaccharides (6.72 mg/kg), monosaccharides: 

D-glucose (7.16 mg/kg), D-fructose (10.79 mg/kg) and D-mannose (0.48 %) was 

identified and determined. The derivant of monosaccharides –myo-inositol was also 

revealed, its content was 4.07 mg/kg. 
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The component composition of volatile substances of common pussytoes herb 

was determined by means of GC/MS method, 50 volatile compounds were revealed, 

15 of them were identified. Their content was about 30 % of the total number of all 

the components. 

The main compounds of the volatile compounds of the common pussytoes herb 

were tetradecanic acid, p-hexadecanoic acid (99 % coincidence), 9.12-octadecadienic 

acid (99 % coincidence), heneicosane (97 % coincidence), and tetradecane 

(coincidence 96 %). 

The element composition of the studied common pussytoes was investigated 

and 12 elements were revealed: 5 macro- (K, Ca, Mg, Na, P) and 7 micro-elements 

(Fe, Zn, Mn, Cu, Ni, Ce, Cd). The regularity by the content of the elements in the 

studied raw material was established: K>Ca> Mg> P> Na>Mn> Fe> Zn> Cu> Se> 

Ni> Cd. The following macro-elements were dominant: potassium (12902 mg/kg of 

air-dry raw material), calcium (6116 mg/kg), magnesium (4326 mg/kg), phosphorus 

(1474 mg/kg), and micro-elements: manganese (182.0 mg/kg), ferrum (86.0 mg/kg) 

and zinc (43.3 mg/kg). 

Macro-and microscopic analysis of common pussytoes herb was carried out, 

the main diagnostic features of their morphological and anatomical structure of 

stems, leaves, flowers were established. The project of methods of quality control 

(MQC) for medicinal plant material “common pussytoes herb” was developed. 

The technology of obtaining dry extracts of the common pussytoes herb has 

been developed. In the studied extract, the quantitative content of the amount of 

flavonoids, hydroxycoric acids, phenolic compounds, polyphenols and extractives has 

been determined. The project of methods of quality control for the substance “dry 

extract of common pussytoes herb” has been developed. The obtained extract has 

been standardized by the content of phenolic compounds. 

The pharmacological study of the dry extracts of common pussytoes herb has 

been carried out, acute toxicity has been evaluated as well as choleretic and 

hepatoprotective effect of the extract has been proved. According to the results of 

acute toxicity evaluation, the dry extracts of common pussytoes herb by the 
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K. K. Sidorov’s classification can be referred to the class 4 of toxicity – relatively 

harmless substances, LD505.000 mg/kg. 

Pharmacological research was performed at the premises of the research 

laboratory of preclinical study of pharmacological substances of National Pirogov 

Memorial Medical University, Vinnytsia. 

 

Key words: common pussytoes, herb, dry extract, pharmacognostic and 

pharmacological research, morphological and anatomical analysis. 
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ВСТУП 

 

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: мембраностабілізувальну,  

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 
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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 

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). 
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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.  
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Методи дослідження 

 Якісний склад і кількісний вміст БАР визначали методами паперової 

хроматографії (ПХ), тонкошарової хроматографії (ТШХ), газової хромато-мас-

спектрометрії (ГХ/МС), високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ), 

титриметрії, атомно-абсорбційної спектроскопії (ААС), спектрофотометрії (на 

спектрофотометрі Lambda 25 Perkin Elmer (США)).  

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 від 10.04.2019 «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». 
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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. 2919 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. 

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 дослідження 

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

співавторстві з Л. М. Сірою, О. Л. Демидяк, І. С. Дахим, Т. Я. Ярошенко,             
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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 та завдань, обговорення результатів 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).  

Обсяг і структура дисертації 

Дисертаційна робота викладена на 184 сторінках машинописного тексту, 

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

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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РОЗДІЛ 1 

БОТАНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ХІМІЧНИЙ СКЛАД І 

ЗАСТОСУВАННЯ КОТЯЧИХ ЛАПОК ДВОДОМНИХ (ANTENNARIA 

DIOICA (L.) GAERTNER) У НАРОДНІЙ ТА НАУКОВІЙ МЕДИЦИНІ 

(Огляд літератури) 

 

1.1 Основні ураження печінки і жовчовивідних шляхів. Лікарські рослини 

та фітозасоби, які використовують при лікуванні уражень печінки 

 

Сучасний стиль життя людини (стреси, надмірне харчування, низька 

фізична активність, куріння, алкоголь), а також екологія виступають чинниками 

ризику різних захворювань внутрішніх органів, зокрема печінки. За даними 

ВООЗ, число хворих з різною патологією гепатобіліарної системи перевищує 2 

млрд. осіб. В Україні за останні 10 років спостерігається істотне зростання 

патології печінки: поширеність хронічного гепатиту збільшилася в 2,2 рази, 

цирозу печінки – на 60 %. Зростання захворюваності хронічними 

захворюваннями печінки називають «другою епідемією нашого століття» після 

«епідемії» серцево-судинної патології [20, 25, 116, 117, 118].   

Печінка є унікальним органом, без якого неможливе існування людини. У 

зв’язку з цим будь-яке захворювання печінки, що приводить до зниження її 

функції, є небезпечним.  

Одним з найпоширеніших захворювань печінки є хронічний гепатит. Ще 

одним важким захворюванням печінки є цироз. Захворювання печінки, що  

пов’язані з жировим переродженням, - стеатоз (жирова дистрофія). Однією з 

особливостей захворювань печінки є те, що навіть після одужання протягом 

тривалого часу доведеться лікувати порушення в обміні речовин. Потрібно 

буде відновлювати структуру печінки, а також порушені функції 

жовчовивідних шляхів і клітин печінки.  

Причини захворювань печінки та жовчовидільної системи: 
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• наявність вірусів у печінці (віруси гепатиту, цитомегаловірус, герпес, 

папіломавірус та ін); 

• токсичний гепатит; 

• застійні явища в жовчному міхурі та жовчних протоках (дискінезія, 

перегини, перетяжки жовчного міхура) в результаті хронічного запалення; 

• наявність інфекції в жовчовидільній системі (стафілококи, стрептококи, 

хламідії, лямблії, токсоплазма, глистна інвазія та ін). 

Для лікування печінки, зазвичай, застосовуються лікарські препарати 

трьох груп: гепатопротектори, жовчогінні та холелітолітичні засоби [23, 24, 92, 

108, 109, 128]. 

Комплексна терапія захворювань печінки різного ґенезу вимагає 

використання безпечних багатофункціональних препаратів –  

гепатопротекторів, які сприяють збереженню та відновленню пошкоджених 

тканин печінки. 

Гепатопотектори призначені для відновлення функції клітин печінки [18, 

91, 124]. Вони сприяють поліпшенню перебігу обмінних процесів у 

гепатоцитах, а також підвищують її стійкість до різноманітних токсичних 

впливів, прискорюючи процес відновлення функцій печінки при будь-яких 

видах її пошкодження. Їх застосовують для лікування хворих з гепатитом, 

цирозом печінки, а також для запобігання токсичному впливу на печінку. 

Гепатопротектори підвищують стійкість печінки до патологічних впливів та 

сприяють відновленню її функцій при різних пошкодженнях за рахунок прояву 

комплексу фармакологічних ефектів: мембраностабілізувального,  

антиоксидантного, детоксикаційного, протизапального, а також покращання 

метаболізму та енергопостачання гепатоцитів [8]. Деяким гепатопротекторам 

також властива жовчогінна, анальгетична, противірусна активність [19, 23, 116, 

118, 164, 182]. 

Згідно з даними Державного реєстру лікарських засобів (сформований 

державним підприємством – Державний експертний центр МОЗ) в Україні 



25 

 

зареєстровано 113 препаратів, яким властива гепатопротекторна активність 

[26].   

Асортимент гепатопротекторів представлений здебільшого закордонними 

препаратами рослинного, тваринного і синтетичного походження, лікарськими 

засобами метаболічної дії та комбінованими препаратами з рослинними 

складовими. Багаторічна медична практика довела, що фітопрепарати для 

лікування низки захворювань за ефективністю не поступаються синтетичним 

аналогам, а за відсутністю побічних дій і протипоказань мають переваги. Тому 

препарати рослинного походження, зважаючи на природну близькість 

клітинних структур і нативних хімічних речовин, є найбільш доцільними при 

лікуванні захворювань печінки [92, 118, 154]. Близько 54 % гепатопротекторів – 

це препарати рослинного походження [20, 46, 144].  

«Гепабене» являє собою екстракт рутки і сухий екстракт розторопші 

плямистої. Має жовчогінну, спазмолітичну, гепатопротекторну дію. Підвищує 

холерез, розслаблює гладку мускулатуру жовчних шляхів і сфінктера Одді, має 

антиоксидантну активність. Застосовується при біліарному гепатиті, дисфункції 

жовчного міхура і сфінктера Одді, жировій дистрофії печінки, хронічному 

гепатиті, хронічному токсичному ураженні печінки. 

«Хофітол» - препарат рослинного походження, сухий водний екстракт 

свіжого листя артишоку. Має жовчогінну, гепатопротекторну і діуретичну дію, 

знижує вміст сечовини в крові. Застосовується в комплексній терапії дискінезії 

жовчовивідних шляхів за гіпокінетичним типом, хронічних некалькульозних 

холециститах, хронічних гепатитах, цирозі печінки. Доведена нормалізуюча дія 

хофітолу на детоксикуючу функцію печінки у хворих на хронічний токсичний 

гепатит, у т.ч. і при поєднанні із хронічним холециститом. За наявності 

біліарної дискнезії за гіпотонічно- гіперкінетичним типом у хворих на 

хронічний токсичний гепатит у поєднанні із хронічним холециститом засобом 

вибору серед гепатопротекторів рослинного походження є «Хофітол», що 

зумовлено поєднанням мембраностабілізуючої дії на гепатоцити і 

нормалізуючим впливом препарату на холерезілітогенні властивості жовчі. 
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Найбільш вивчено та широко застосовуються сьогодні препарати, 

одержані на основі розторопші плямистої (Silybum marianum). Її біологічно 

активні компоненти – це чотири флавоноїди, основним з яких є силібінін. Його 

вміст складає понад 80-90 % усіх флавоноїдів у екстракті. Силібінін проявляє 

антиоксидантну та антитоксичну дію, що, в свою чергу, і забезпечує 

гепатопротекторний ефект. Завдяки фенольній структурі силібінін може 

вловлювати вільні радикали й ефективно інгібувати ПОЛ. При цьому він 

гальмує як утворення малонового диальдегіду (МДА), так і підвищене 

поглинання оксигену. Силібінін сприяє також значному збільшенню вмісту 

відновленого глутатіону в печінці і, тим самим, підвищує захист цього органу 

від окисного стресу, підтримує його. Основним у фармакодинаміці силібініну є 

його мембраностабілізуючий ефект, що реалізується завдяки його біохімічній 

взаємодії з мембранами гепатоцитів та здатності інгібувати активність 

циклічного аденозинмонофосфату. Метаболічна дія силібініну пов'язана зі 

стимуляцією біосинтезу білка і прискоренням регенерації ушкоджених 

гепатоцитів. При цьому він не здійснює впливу на швидкість реплікації 

транскрипції в змінених клітинах з максимальним рівнем синтезу ДНК, що 

виключає можливість проліферативної дії [17]. Доведена висока ефективність 

силімарину при лікувані хворих на хронічні гепатити і цирози, з токсичними 

ураженнями печінки, у тому числі викликаними алкоголем, лікарськими 

препаратами та отрутохімікатами [8, 108]. 

Недоліками препаратів на основі розторопші плямистої є низька 

біодоступність силімарину при пероральному прийомі, а при лікуванні 

вірусного гепатиту С ефективність проявляється лише при введенні 

внутрішньовенно [8, 45]. 

Відомими також є лікарські засоби на основі артишоку посівного (Cynara 

scolymus L.), котрий багатий інуліном, що, в сою чергу, позитивно впливає на 

вуглеводний та ліпідний обміни [17]. Вживання артишока протипоказане 

хворим з індивідуальною непереносимістю рослини, гіпотонією, гастритами зі 
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зниженою кислотністю, а також при годуванні грудьми (погіршує лактацію і 

гальмує виділення молока) [8]. 

Артишок, багаторічна трав'яниста рослина з родини айстрові, був добре 

відомий своїми цілющими властивостями ще лікарям глибокої давнини. 

Основною діючою речовиною є цинарин, що міститься в зелених частинах 

рослини. Цинарин є біологічно активною речовиною з вираженими 

жовчогінними властивості. Крім цинарину, в складі артишоку виявлено понад 

30 різних видів біологічно активних речовин, у тому числі флавоноїди, 

фітостероли, терпеноїди, кофейна і хлорогенова фенокислоти, вітаміни, інулін 

та ін., які визначають його широкі терапевтичні можливості. Традиційно 

використовують артишок при порушеннях функції печінки, тому що він має 

жовчогінні, гепатопротекторні властивості та знижує вміст холестерину [17]. 

Жовчогінні препарати це засоби, які стимулюють утворення жовчі 

(чинять холеретичну дію) та покращують відток жовчі, розслаблюють 

непосмуговані м'язи жовчовидільних шляхів та сприяють виходу жовчі у 

дванадцятипалу кишку (виявляють холекінетичну дію). 

Жовчогінні препарати застосовують для лікування хворих з хронічним 

гепатитом, холециститом, холангітом, дискінезією жовчовидільних шляхів 

тощо. 

Усі жовчогінні засоби поділяють: 

- на холеретики - препарати, що підсилюють продукцію жовчі печінкою; 

- холекінетики - препарати, що підсилюють скорочення жовчного міхура 

(ЖМ) і прискорюють евакуацію жовчі з нього у дванадцятипалу кишку. 

Однак цей поділ є умовним, оскільки жовчогінні препарати, зазвичай, 

мають і холеретичну, і холекінетичну дію, які виражені в різній мірі у кожного 

засобу і лише переважають один над одним. Поділ жовчогінних засобів на 

холеретики і холекинетики є найпростішою класифікацією цих препаратів. 

Ефект препаратів рослинного походження пов'язаний з впливом 

комплексу компонентів, що входять до їх складу, в т.ч. таких, як ефірна олія, 

смоли, флавони, фітостерини, деякі вітаміни тощо. Препарати цієї групи 
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підвищують функціональну здатність печінки, збільшують секрецію жовчі, 

збільшують вміст у жовчі холатів (наприклад, цмин пісковий, шипшина, 

«Холагол»), зменшують в'язкість жовчі. Поряд з посиленням секреції жовчі, 

більшість фітопрепаратів цієї групи підвищують тонус жовчного міхура з 

одночасним розслабленням гладкої мускулатури жовчних шляхів і сфінктерів 

Одді та Люткенса. Жовчогінні фітопрепарати мають також істотний вплив на 

інші функції організму – нормалізують і стимулюють секрецію залоз шлунка, 

підшлункової залози, підвищують ферментативну активність шлункового соку, 

посилюють перистальтику кишечника при його атонії. Також вони проявляють 

протимікробну (наприклад, цмин пісковий, пижмо звичайне, м'ята перцева), 

протизапальну («Оліметин», «Холагол», шипшина), діуретичну, протимікробну 

дію [24].   

«Алохол» – комбінований жовчогінний засіб, що містить суху жовч, 

екстракти часнику та кропиви, активоване вугілля. Має переважно холеретичну 

і легку холекінетичну дію, підсилює секреторну функцію гепатоцитів, збільшує 

холато-холестериновий коефіцієнт, підвищує секреторну і моторну функцію 

кишечника, в зв'язку з чим викликає легкий послаблюючий ефект. Крім того, 

алохол пригнічує процеси гниття і бродіння в кишечнику, зменшує метеоризм.  

«Холосас» – натуральний препарат, який виробляють з екстракту 

шипшини та цукру. Виявляє м'яку спазмолітичну та жовчогінну дії. Покращує 

обмінні процеси в печінці. Холосас поєднує в собі жовчогінну дію за рахунок 

посилення утворення жовчі та жовчних кислот, а також інші властивості. 

Жовчогінний ефект обумовлений вмістом у шипшині органічних кислот та 

флавоноїдів (кверцетин, ізокверцетин, кемпферол), каротиноїди (рубіксантин, 

лікопін). Плоди шипшини містять також пектини, дубильні речовини, органічні 

кислоти (яблучна, лимонна, олеїнова, лінолева, ліноленова), аскорбінову 

кислоту,  вітаміни В1, В2, Р і РР, К, каротин, токофероли, солі феруму, мангану, 

фосфору, магнію, кальцію. Завдяки вітамінному комплексу та флавоноїдам 

препарат підвищує окислювально-відновні процеси в організмі, сприятливо 

впливає на обмінні процеси – участь в окисному дезамінуванні ароматичних 



29 

 

амінокислот, активує ряд ферментних систем, стабілізує вміст адреналіну та 

інших катехоламінів, знижує концентрацію холестерину в крові [216]. Препарат 

також сприятливо впливає на проникність судинної стінки, посилює 

регенерацію тканин і підвищує опірність організму шкідливим впливам 

зовнішнього середовища, інфекціям. Холосас має протизапальні та діуретичні 

властивості [77]. 

Препарат застосовується при лікуванні захворювань гепатобіліарної 

системи (холециститах, гепатитах, холангітах та ін.), що супроводжуються 

гіпотонічною дискинезією, в якості холекінетика [62]. Рекомендований також 

при С та Р-гіповітамінозах, медикаментозних і алкогольних інтоксикаціях. 

Берберину бісульфат – основною діючою речовиною є алкалоїд 

берберин, що міститься в коренях і листках барбарису. Має жовчогінну, 

спазмолітичну дію. Застосовується при хронічному холециститі, дисфункції 

жовчного міхура за гіпокінетичним типом, хронічних захворюваннях печінки. 

У науковій медицині використовуються кошики цмину Helichrysi arenarii 

flores як жовчогінний засіб при хворобах печінки і жовчного міхура. З тією ж 

метою застосовують препарат «Фламін», виготовлений з квіток цмину. Квітки 

входять також до складу жовчогінних та інших чаїв, у тому числі і тих, що 

застосовуються для лікування хвороб сечового міхура та гастритів, а також як 

кровоспинний засіб.  

Рослина і препарати з неї мають жовчогінну, протизапальну, 

спазмолітичну дію, збільшують вміст холатів у жовчі, знижують вміст 

білірубіну і холестерину в крові. Застосовують при хронічному холециститі, 

дисфункції жовчного міхура і жовчних шляхів, хронічному гастриті зі 

зниженою секреторною функцією. 

У народній медицині цмин використовують при жовтяниці, водянці, 

цирозі печінки, жовчнокам'яній і нирковокам'яній хворобах, при застуді, 

хворобах шкіри, туберкульозі легень, післяпологових кровотечах, жіночих 

хворобах, ревматизмі і, крім того, як глистогінний засіб.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Цмин пісковий є джерелом одержання препаратів жовчогінної, 

гепатопротекторної та протизапальної дії, містить не тільки флавоноїди, які 

виявляють вказані види фармакологічної активності, а й леткі сполуки, що 

входять до складу ефірної олії. Ефірна олія цмину має протизапальну і 

регенеративну дію.   

Пижмо звичайне – застосовуються квіткові кошики під час цвітіння. 

Має антиоксидантну, гепатопротекторну, жовчогінну та антисептичну 

дію. Підвищує моторну функцію жовчних шляхів, тонус жовчного міхура, 

має жарознижувальну дію. Призначається при холециститі, гепатиті, 

дисфункції жовчного міхура та жовчних шляхів по гіпомоторному типу. 

«Поліфітохол» - сума екстрактів з квіток цмину піскового і пижма 

звичайного, листків м'яти перцевої і кропиви дводомної, кореня солодки голої і 

плодів шипшини. Має жовчогінну, протизапальну та спазмолітичну дію  

Застосовують при дискінезіях жовчовивідних шляхів, холециститі, 

жовчнокам'яній хворобі.  

«Фламін» - сума флавонів цмину піскового. Стимулює секрецію жовчі, 

розслабляє жовчний міхур і сфінктерний апарат жовчних шляхів, має 

протизапальну дію. Призначають при хронічному холециститі і холангіті, 

дисфункції жовчного міхура і сфінктерного апарату жовчних шляхів. 

«Холагол» містить барвник кореня куркуми, емодин з крушини, магнію 

саліцилат, ефірні олії, оливкову олію. Має спазмолітичну і жовчогінну дію. 

 

1.2 Ботанічна характеристика, розповсюдження та хімічний склад котячих 

лапок дводомних  

 

Клас Дводольні – Magnoliopsida 

Родина – Айстрові  (Asteraceae) 

Рід  – Котячі лапки  (Antennaria  Gaertner) 

Вид – котячі лапки дводомні (Antennaria dioica (L.) Gaertner) 
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Рід Котячі лапки (Antennaria  Gaertner) охоплює понад 100 видів, 

поширених в Європі, Азії, Австралії, Північній Африці, Північній і Південній 

Америці – переважно в арктичній смузі та в гірських районах. На теренах СНД 

рід представлений 9 видами, з них в Україні зростає 2 види, які належать до 

різних секцій [151]. За даними російських вчених, рід Antennaria Gaertn. налічує 

в своєму складі понад 200 видів, поширених в позатропічних областях північної 

півкулі [48, 64, 66, 137].  

Латинська назва роду Antennaria в перекладі означає «вусики антени» і 

пов’язана з тим, що їх нагадують чубчики сім’янок рослини [125]. 

Рослини дводомні. Кошики багатоквіткові, дрібні, напівкулясті, 

нечисленні, зібрані на верхівці стебла в щільну щиткоподібну волоть. Обгортка 

черепи часта, її листочки нерівні, зовнішні коротші від внутрішніх. Усі 

перетинчасто-плівчасті, тупі, при основі зеленувато-білі, на верхівці забарвлені 

у коричнюватий, рожевий або бурий колір, зовнішні у нижній частині 

шерстисто-волосисті. Квітки у кошиках на різних рослинах різні: або лише 

маточкові, плідні з ниткоподібним трубчастим білим або червонуватим 

п’ятизубчастим віночком і з чубком рівних, не потовщених, при основі зрослих 

ниткоподібних волосків, або квітки в кошику лише тичинкові (двостатеві, але з 

недорозвинутою зав’яззю), неплідні, з широкотрубчастим або 

трубчастоподібним віночком і з чубком волосків, на кінцях булавоподібно 

потовщених. Сім’янки дрібні, до 1 мм завдовжки, довгастоциліндричні, 

гладенькі або дрібногорбочкуваті. Спільне квітколоже випукле, ямчасте або 

горбочкувате, голе, без при квітників. 

Рослини багаторічні шерстисто-повстисті, з вузько ланцетними 

цілокраїми листками [151].   

Секція 1. Catipes D C. Кореневище горизонтальне, тонке, неплідні пагони 

повзучі, вкорінюються, з невеликими залишками старих листків. Листки 

здебільшого лопатоподібні, ланцетні або ланцето-лінійні, але не більше 2 см 

завдовжки. Листочки обгортки рожеві або буруваті. Спільне квітколоже опукле, 
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трохи загострене, ямчасте. Секція обєднує три ряди, одним з яких є ряд Dioicae 

Boriss.  

Ряд 1. Dioicae Boriss. Листочки обгортки білі або рожеві, тупі або 

тупуваті, цілокраї. Кошики 5-6 мм завширшки, по кілька в суцвітті або 

поодинокі. Прикореневі листки лопатоподібні, тупі або коротко-загострені, 

зверху здебільшого голі; стеблові листки часом з вістряком. Сім’янки гладенькі 

[151].   

Найпоширенішими видами є котячі лапки дводомні (Antennaria dioica (L.) 

Gaertner), які  ростуть у мішаних та соснових лісах, на узліссях, схилах гір, 

трав’янистих схилах, на луках (по сухих місцях) розсіяно по всій території 

України (значно рідше у Степу) і котячі лапки карпатські (Antennaria carpatica 

(Wahlenb.) Bluff. et Fingerh.), які ростуть на скелястих схилах у Карпатах [126, 

151]. Котячі лапки дводомні поширені також по всій території СНД [113].   

Котячі лапки невибагливі до ґрунтів, можуть зростати і на піщаних 

ґрунтах, але рослина світлолюбна і не виносить затінених місць. 

Котячі лапки дводомні (Antennaria dioica (L.) Gaertner) – багаторічна, 

трав’яниста, дводомна, повстиста рослина з циліндричним повзучим 

галузистим кореневищем, тонкими коренями та багатьма короткими 

неплідними лежачими пагонами, заввишки 10-25 см. Прикореневі листки 

зібрані у розетку. Стебла котячих лапок дводомних прямі, квітконосні, 

опушені, нерозгалужені. Стеблові листки вузько ланцетні, загострені, 

черешкові, голі з обох боків, чи біло-повстяні, з цілими краями; у напрямку до 

верху поступово зменшені. Всі листки зверху зелені, зісподу, як і стебло, 

білоповстисті. Прикореневі листки тупі, оберненояйцеподібні, сходяться у 

довгий черешок. Листки на стеблах сидячі, лінійні. Квітки рожеві, рідше білі, 

зібрані у суцвіття кошик (6-10 мм), які утворюють щиткоподібно-головчасті 

суцвіття. При цьому одні рослини мають тільки маточкові плідні квітки з 

трубчастим ниткоподібним яскравим червоним віночком та чубчиком 

нетовстих ниткоподібних зрослих волосків, а інші мають тільки тичинкові 

неплідні квітки з недорозвинутою зав’яззю та лійкоподібним або 
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широкотрубчастим віночком червонуватого або білого відтінку. У кошиків, які 

містять двостатеві квітки, листочки обгортки тупі, внизу по спинці повстисті, з 

широкою плівчастою облямівкою навколо. Плоди котячих лапок – сім’янки. 

Цвіте рослина з травня до серпня (рис. 1.1). 

 

 

Рис. 1.1 Котячі лапки дводомні (Antennaria dioica L.)  

 

Народна назва котячих лапок дводомних – білий цмин, нечуєвик, 

рожевий цмин, солом’яник дводенний, пухлець, холодянка. На Поділлі їх 

називають головокруг [156].  

Назва рослини «котячі лапки» пов’язана з тим, що рослина має бархатисті 

суцвіття і м’яка на дотик як подушечка лапки кішки [2, 34, 166]. Латинська 

родова назва походить від слова «antenna» - щупальце, волосок (за подібністю 

чубчиків двостатевих квіток до вусиків комах) [107]. 

Котячі лапки дводомні дуже подібні до відомої офіцинальної лікарської 

рослини з жовчогінними властивостями цмину піскового (Helichrysum 

arenarium (L.) Moench). Зв'язок між ними покладають на декілька загальних 

морфологічних ознак, що підтверджується філогенетичними дослідженнями 

[204, 217], які засвідчують їх загальну таксономічну класифікацію. 
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З лікувальною метою використовують траву (Antennariae dioiсае herba) і 

квіткові кошики (Antennariae dioicae flores) рослини, зібрані в період цвітіння 

[126, 151]. Збір сировини проводиться у початковий період цвітіння рослини, 

поки ще квітки не почали обсипатися. Для сушіння трави її розкладають у 

наметах у затінку або в кімнаті з добрим провітрюванням. Термін зберігання – 1 

рік.  

Сировина в Україні неофіцинальна.  

Надземна частина котячих лапок дводомних офіцинальна в Бельгії; 

суцвіття – в Нідерландах і Франції [173]. Рослина входить до Спеціалізованого 

кадастру рослин, тварин і грибів Республіки Білорусь, в якому зібрані деякі дані 

про хімічний склад для використання у народному господарстві Білорусі [3]. 

Котячі лапки карпатські (приворотень карпатський, Antennaria carpatica 

(Wahlenb.) Bluff. et Fingerh) – пучкуватокореневий напівкущик з інтенсивно 

галузистими короткими висхідними кореневищами, здерев’янілими разом із 

нижньою частиною безрозеткових надземних пагонів 5–20 см заввишки. 

Більшість листків зосереджена при основі стебел, стеблові листки нечисленні. 

Прикореневі листки короткочерешкові, з суцільними лінійно-ланцетними 

білоповстисто опушеними збіжними пластинками 4–5 см х 4–8 мм. Кошики у 

верхівкових щиткоподібних суцвіттях нечисленні, іноді поодинокі, 5–10 мм у 

діаметрі, з буро-коричневими листочками обгортки й жовтувато-білою 

оцвітиною. Цвіте у червні–липні, плодоносить у серпні–вересні. Плодоносить у 

вересні-жовтні. Розмножується насінням та вегетативно. Гемікриптофіт. 

Світлолюбна рослина (рис. 1.2). 

Вид поширений у Західних (Татри), Східних і Південних Карпатах (на 

вологих кам’янистих схилах Чорногори, Піп-Івана, Близіниці) [156]. 

Зустрічається біля масиву Свидівець (г. Близниця) та Мармарош [66, 68, 151]. 

Також зустрічається у високогір’ї Карпат на території Польщі, Словаччини, 

Румунії. Котячі лапки карпатські охороняються у Карпатському біосферному 

заповіднику. Заборонено збирання рослин, порушення місць зростання та 

надмірне випасання худоби [69]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
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Рис. 1.2 Котячі лапки карпатські (Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff. et 

Fingerh) 

 

Хімічний склад котячих лапок дводомних вивчений недостатньо. На 

сьогоднішній день є лише незначна наукова інформація  щодо хімічного складу 

квіток цього виду у роботі Merili et al. [201], де вказано на наявність у 

досліджуваній рослині сполук фенольної природи – кислоти хлорогенової, 

апігенін-7-O-глюкозиду, лютеолін-7-O-глюкозиду та кислоти урсолової. 

Дослідження румунських вчених також показали, що котячі лапки 

дводомні, які заготовляли на території Румунії, містять ряд сполук фенольного 

характеру. Методом ВЕРХ було встановлено, що до гідролізу найбільш 

поширеною сполукою у досліджуваному об’єкті для етанольного екстракту 

(екстрагент 70 % етанол)  є кислота хлорогенова. Для метанольного і 

етанольного екстрактів спостерігали найвищий вміст кверцитрину. 

Хлорогенова кислота також була знайдена у значній кількості в метанольному 

екстракті (рис. 1.3).  

Після кислотного гідролізу в усіх зразках визначали присутність 

кверцетину. З гідроксикоричних кислот не виявлено кислот ферулової і             

п-кумарової.  
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Рис. 1.3 Хімічна структура хлорогенової кислоти 

 

Також у досліджуваному об’єкті було виявлено флавоноїди кемпферол 

(рис. 1.4), кверцитрин (1.5) і апігенін (рис. 1.6).  

 

 

 

 Рис. 1.4 Кемпферол 

 

 

Рис. 1.5 Кверцитрин 
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Рис. 1.6 Апігенін 

 

Лютеолін (рис. 1.7) ідентифікували тільки в гідролізованих зразках. У 

даних екстрактах також визначили кверцитрин, кверцетин і п-кумарову кислоту 

[205]. 

 

 

Рис. 1.7 Лютеолін 

 

Серед метоксильованних флавонів у котячих лапках дводомних 

визначено у незначних кількостях гідропсулін [205]. 

Методом ВЕРХ-МС у складі квіток виявлено і визначено кількісний вміст 

5 фітостеролів. Спостерігали найвищу кількість у метанольному екстракті з 

квіток β-ситостеролу (рис. 1.8) [204]. У менших кількостях були виявлені  

стигмастерол (1.9) і кампестерол (1.10). 
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Рис. 1.8 β-Ситостерол  

 

Рис. 1.9 Стигмастерин 

 

 

Рис. 1.10 Кампестерин 
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Відомо також, що рослина містить фітостерин, вітамін К, аскорбінову 

кислоту, ефірну олію, сапоніни, гіркоти, смолисті та дубильні сполуки [113, 

126]. 

 

1.3 Застосування котячих лапок дводомних у науковій та народній 

медицині 

 

Котячі лапки дводомні застосовують у народній і науковій медицині як 

сильний жовчогінний і кровоспинний засіб. У народній медицині їх вважають 

рослиною «від сорока недуг». 

Настоєм трави або квіток лікують захворювання печінки, запалення 

печінки і жовчного міхура, жовтяницю [156]. При жовтяниці рекомендують 

умиватися відваром з трави [113]. Застосування настою котячих лапок 

дводомних виявилося ефективним при виражених функціональних розладах 

діяльності жовчного міхура і жовчних проток, особливо таких, що 

супроводжуються гіпертонічною формою дискінезії, і при хронічному 

холециститі. Як жовчогінний засіб для лікування гепатитів та холециститів 

застосовують відвари суцвіть (квіток) рослини [155]. Як жовчогінний засіб у 

народній медицині застосовують і порошок з квіток котячих лапок дводомних 

[155].  

 Рекомендують відвар суцвіть також при захворюваннях верхніх 

дихальних шляхів та розладах стільця [126].  

Щавель І. рекомендує рослину як сечогінний засіб при хворобах 

сечостатевих органів [156]. 

Траву застосовують при різних кровотечах (шлункових, кишкових, 

носових, гемороїдальних, маткових та ін.) як кровоспинний засіб у формі 

настою. При кровоточивості слизової порожнини рота і носа настій котячих 

лапок дводомних можна вживати  не тільки внутрішньо, а й місцево у вигляді 

тампонів і полоскань. При лікуванні геморою з настою роблять примочки й 

https://zillya.in.ua/kotyacha-myata-spravzhnya-likuvalni-vlastivosti-ta-vikoristannya/
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клізми, при маткових кровотечах – тампони [113, 115], при набряках – 

компреси [155].  

Котячі лапки в гінекології використовують при порушеннях 

менструального циклу і від білей, з відварів готують ванни, які рекомендують і 

які ефективні при гемороїдальних кровотечах [49]. Відвар трави котячих лапок 

дводомних застосовують  також при кривавій блювоті та туберкульозі легень. 

У народній медицині як кровоспинний засіб використовують також 

порошок з рослини,  вживають в дозі 1-3 г через годину, поки кровотеча не 

зупиниться [115].  

Кровоспинна дія рослини обумовлена наявністю в ній дубильних речовин 

і вітаміну K. За кровоспинною дією котячі лапки дводомні сильніші, ніж 

хлористий кальцій й адреналін [126]. 

У народній медицині відвар трави приймають при конвульсіях як 

заспокійливий засіб, при гіпертонії, порушенному обміні речовин [111, 113]. 

Відвар рослини застосовують і як  легкий снодійний засіб. 

Котячі лапки дводомні широко застосують у народній медицині як 

протизапальний та спазмолітичний засіб. 

Препарати з котячих лапок застосовують при застуді, туберкульозі 

легень, епілепсії, кишкових розладах, діареї, подагрі, неврозі, невралгії, виразці 

шлунка і 12-палої кишки, при рясних менструаціях, як пом'якшувальний засіб 

при кашлі. Листя, стебла рослини використовують для лікування злоякісних 

пухлин, грижі, маткових захворювань, рясної менструації, кровохаркання. 

Примочки допомагають при кровотечі з носа та абсцесах. За допомогою 

компресів можна полегшити стан хворого при збільшенні щитоподібної залози. 

[64].  

При зубному болю рекомендують подрібнити траву котячих лапок на 

тютюн і курити цигарки [156]. 

Зовнішньо настій застосовують при кровоточивості ясен, відкритих 

ранах, при екземі, жовтяниці та дитячому діатезі. Припарки роблять при 

абсцесах, ударах, пухлинах, затвердінні в молочних залозах, а також при таких 
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захворюваннях очей як катаракта і глаукома. На основі відвару готують мазь, 

ефективну при фурункульозі та для загоєння ран. У відварі з трави купають 

дітей, хворих на туберкульоз [156]. Настій котячих лапок використовують для 

спринцювання при лікуванні гонореї.  

Настій трави внутрішньо і припарки з нього призначають при алергічних 

дерматитах [126]. 

Порошком із листя котячих лапок дводомних присипають рани.  

У народній медицині Болгарії котячі лапки дводомні рекомендуються при 

застуді, кашлі, при проносах як в’яжучий засіб. Зовнішньо використовують 

відвар трави при забитих місцях, фурункулах. Трава котячих лапок дводомних 

допомагає поліпшити зір, особливо при глаукомі й катаракті. Для цього шиють 

невеликі мішечки, кладуть туди квітки рослини, замочують в окропі та 

прикладають теплими до очей перед сном [113].  

У румунській народній медицині котячі лапки дводомні традиційно 

використовуються для лікування захворювань печінки і жовчного міхура, 

верхніх дихальних шляхів [125, 205], а також як в’яжучий і кровоспинний засіб 

[34, 171]. 

У народній медицині настоянкою котячих лапок лікують епілепсію та 

неврологічні захворювання. Страждаючим від «жіночих недуг» жінкам 

рекомендують жувати свіжі квітки котячих лапок [141].  

Лікувальна дія котячої лапки вивчалася у Свердловському медичному 

інституті. В ході наукових досліджень встановлено, що рослина має 

спазмолітичну, ранозагоювальну і жовчогінну дію [65]. 

Наукових даних про хімічний склад і біологічну активність Antennaria 

dioica сьогодні недостатньо. Румунські вчені одними з перших провели ряд 

досліджень щодо вивчення  антиоксидантної (in vitro) та антимікробної 

активності екстрактів даного виду і показали, що найбільшу антиоксидантну 

активність виявлено у 70 % етанольного екстракту з квіток котячих лапок 

дводомних [205].   
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Що стосується протигрибкової активності екстрактів з трави котячих 

лапок дводомних, то найбільш стійкими грибковими штамами виявились 

Aspergillus flavus і Aspergillus niger до метанольних екстрактів Antennaria dioica 

[205]. Вважають, що протимікробна активність  Antennaria dioica може 

проявлятися за рахунок наявності в досліджуваних екстрактах хлорогенової 

кислоти. За даними Lou et al. [163], хлорогенова кислота індукує летальний 

ефект як грампозитивних, так і грамнегативних бактерій, провокуючи 

незворотні зміни проникності клітинної мембрани, в результаті чого клітини 

втрачають здатність підтримувати мембранний потенціал. 

Щодо протипоказань, то у джерелах літератури дані протиречиві. Є 

інформація, що у них протипоказань немає [113]. Лише не рекомендують їх при 

вагітності, жінкам у період лактації та для лікування дітей, особливо  

молодшого дошкільного віку. З особливою обережністю і попередньо 

проконсультувавшись з фахівцями слід приймати траву котячих лапок 

дводомних при тромбофлебітах. Небажано приймати засоби з трави котячих 

лапок дводомних при підвищеному артеріальному тиску [65]. 

Ветеринари використовують порошок з висушеної трави котячих лапок 

для лікування проносу у парнокопитних тварин [107]. 

Котячі лапки служать кормом для диких тварин. Ними харчуються не 

тільки зайці, але й козулі та олені.  

 Вид завдяки екологічній пластичності, здатності до акліматизації в 

різних умовах культивують у країнах Європи (частіше в альпінаріях). З 

природного виду одержано низку садових форм [107]. 

Котячі лапки  (Antennaria) – великий рід трав'янистих багаторічників, що 

нараховує більше сотні видів, але в якості декоративної культури вирощують, в 

основному, три різновиди антенарії: котячі лапки альпійські або антеннарія 

альпійська (Antennaria alpina) (рис. 1.11), котячі лапки дводомні або антеннарія 

дводомна (Antennaria dioica) (1.12) і котячі лапки подорожниколистяні або 

антеннарія подорожниколистяна (Antennaria plantaginifolia) (рис. 1.13). 
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             Рис. 1.11 Котячі лапки альпійські 

 

Садівники використовують котячі лапки для прикраси альпійських гірок 

та бордюрів як надґрунтовий покрив, щільні сріблясті зарості яких не лише 

зберігають декоративність травостою, а й стійкі до витоптування. Рослини 

краще ростуть на бідних ґрунтах, у сухих, сонячних місцях, ніж на родючих.  У 

результаті селекції були отримані сорти «Томентоза», що відрізняється низьким 

ростом і бархатистими, білими листками; ще більш низькорослий сорт 

«Мініма» і прикрашений пурпурно-червоними квітками сорт «Рубра» (рис. 

1.12).  

 

             Рис. 1.12 Котячі лапки дводомні сорт “Рубра” 

https://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/01/Antennaria-alpina.jpg
https://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/01/Antennaria-dioica.jpg
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              Рис. 1.13 Котячі лапки подорожниколистяні 

 

Квітки котячих лапок використовуються у флористиці при складанні 

сухих букетів [107]. 

 

Резюме 

Аналіз доступних джерел літератури показав, що котячі лапки дводомні є 

цінною лікарською рослиною, яка має достатню сировинні базу, культивується, 

вирощується як декоративна та здавна використовується у народній медицині.  

На сьогодні ми не знайшли відомостей про ґрунтовні наукові 

дослідження даної лікарської рослини. 

Тому фармакогностичне вивчення котячих лапок дводомних з метою 

створення на основі біологічно активних речовин рослини нових лікарських 

засобів є актуальним і лягло в основу наших наукових досліджень. 

 

 

https://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/01/Antennaria-plantaginifolia.jpg
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РОЗДІЛ 2 

ОБ'ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Об’єктом для дослідження було обрано котячих лапок дводомних траву 

(Antennaria dioica (L.) Gaertner), яку заготовляли в період цвітіння на території  

Вижницького району Чернівецької області у 2015-2016 роках. Сировину 

сушили у затінку під наметами. Розкладали тонким шаром (2-3 см) на папері та 

періодично перегортали. Висушену сировину упаковували у мішечках з 

тканини і зберігали у сухому, захищеному від прямого сонячного світла, 

прохолодному приміщенні. 

На першому етапі досліджень було проведено фітохімічне вивчення 

котячих лапок дводомних трави за допомогою реакцій ідентифікації і методів 

хроматографічного аналізу (ПХ, ТШХ, ВЕРХ, ГХ/МС) [21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 

88, 162]. 

 

2.1 Виявлення біологічно активних речовин первинного синтезу  

 

Для проведення фітохімічних досліджень використовували водні, 

спиртово-водні та хлороформні витяжки з трави. Для одержання спиртово-

водного екстракту використовували 20 % і 70 % етанол.  

Якісний склад та кількісний вміст БАР визначали фармакопейними 

методами [28, 29].   

 

2.1.1 Полісахариди 

 

Полісахариди виявляли у водній витяжці з досліджуваної трави за ДФУ 

2.0, моногафія «Подорожника великого листя» [30].  

 Для визначення мономерного складу полісахаридів проводили кислотний 

гідроліз 10 % сульфатною кислотою. Встановлення якісного мономерного 

складу полісахаридів після гідролізу проводили методом ПХ. Для розділення і 
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ідентифікації моноцукрів використовували низхідне хроматографування на 

папері Filtrak FN № 4 у системі розчинників н-бутанол-піридин-вода (6:4:3) 

паралельно зі стандартними зразками цукрів (глюкоза, галактоза, фруктоза, 

ксилоза, рамноза, арабіноза). Моносахариди виявляли, обробляючи 

хроматограми розчином анілін-фталату. Температура проявлення – 100 
0
С, 

тривалість проявлення – 10 хв. Моносахариди проявлялись у вигляді 

червонувато-коричневих плям [136].  

Вміст мoнoсахаридів, пoхідних мoнoсахаридів та сахарoзи визначали 

метoдoм ГХ/МС [36, 178]. 

При проведенні аналізу дотримувалися таких умов хроматографування: 

хроматографічна кoлoнка ‒ капілярна HP-5ms (30 м × 0,25 мм × 0,25мкм); 

температура випарювача 250 
0
С; температура інтерфейсу 280 

0
С; швидкість 

пoтoку газу-нoсія (гелій) крізь кoлoнку 1,2 мл/хв.  Рoзділення прoвoдили в 

режимі прoграмування температури – пoчаткoву температуру 160 
0
С 

витримували прoтягoм 8 хв, піднімали з градієнтoм 5 
0
С/хв дo температури 

240 
0
С. Кінцеву температуру витримували прoтягoм 6 хв. Прoбу oб’ємoм 1 мкл, 

ввoдили в режимі пoділу пoтoку 1:50. Детектування прoвoдили в режимі SCAN 

в діапазoні 38‒400 m/z.  

Прoбoпідгoтoвка рoслиннoї сирoвини. Для виділення загальних цукрів 

рoслинну сирoвину перетирали дo пoрoшкoпoдібнoгo стану в скляній ступці. 

Тoчну наважку сировини 0,500 г пoміщали в круглoдoнну кoлбу, дoдавали 5 мл 

2 М кислoти трифтoрoцтoвoї P та прoтягoм 6 гoд при температурі 100 
0
С 

здійснювали гідрoліз пoлісахаридів. Після цьoгo відбирали 2 мл гідрoлізату, 

випаровували, прoмивали вoдoю дo видалення кислoти трифтoрoцтoвoї. 

Ресуспендували дoдаванням 2 мл вoднoгo рoзчину внутрішньoгo стандарту 

(сорбітол). 

Екстракцію вільних мoнoсахаридів прoвoдили із перетертoї дo 

пoрoшкoпoдібнoгo стану рoслиннoї сирoвини. Дo тoчнoї наважки 0,500 г 

сирoвини, пoдрібненoї дo пoрoшкoпoдібнoгo стану, дoдавали метанoл Р з 

розчином сорбітолу із рoзрахунку 0,0005 г на прoбу. Вільні моносахариди 
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виділяли при температурі 80 °С з викoристанням ультразвукoвoї бані прoтягoм 

4 гoд.  

Для одержання альдoнітрильних пoхідних моносахаридів відбирали 2 мл 

екстракту, випаровували до сухого залишку на рoтoрнoму випарoвувачі та 

дoдавали 0,3 мл дериватизуючoгo реактиву (32 мг/мл гідрoксиламіну 

хлориднокислoгo в суміші піридин:метанoл (4:1). Рoзчинений екстракт 

витримували впрoдoвж 25 хв при температурі 75 °С. Для ацетилювання 

альдoнітрильних пoхідних моносахаридів дoдавали 1 мл oцтoвoгo ангідриду та 

витримували впрoдoвж 15 хв при температурі 75 °С. Дo реакційнoї суміші 

дoдавали 2 мл дихлoретану, надлишoк дериватизаційних реагентів видаляли 

пoдвійнoю екстракцією 1 М рoзчинoм кислoти хлoристoвoдневoї Р та вoди 

oчищенoї Р. Дихлoретанoвий шар висушували до сухого залишку та рoзчиняли 

в 300 мкл суміші гептан:етилацетат (1:1). 

Ідентифікацію мoнoсахаридів прoвoдили шляхoм пoрівняння часів 

утримування стандартних похідних мoнoсахаридів із викoристанням бібліoтеки 

мас-спектрів NIST 02. Кількісний аналіз прoвoдили шляхoм дoдавання рoзчину 

сорбітолу в дoсліджувані прoби [206].  

Масу мoнoсахаридів, їх пoхідних та сахарози (Х), у міліграмах на 

кілограм, рoзрахoвували за фoрмулoю: 

m

MS
X СТВНx






ВН.СТ

.

S

1000
 

 

де: Sx – плoща піку мoнoсахариду; 

           Mвн.ст. – маса внутрішньoгo стандарту на прoбу; 

           Sвн.ст. – плoща піку внутрішньoгo стандарту; 

     m – наважка сировини.  

 

Кількісне визначення вмісту полісахаридів у досліджуваній сировині 

проводили гравіметричним методом [11, 136].   

   

            (2.1) 
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2.1.2 Органічні кислоти 

 

Для виявлення органічних кислот використовували водні витяжки 

досліджуваної сировини.  

Встановлення якісного складу органічних кислот у досліджуваній 

сировині проводили методом ТШХ у системі розчинників: 95 % етанол Р-

хлороформ-концентрований розчин амоніаку-вода очищена Р (70:40:20:2). 

Достовірними зразками були молочна, бурштинова, лимонна, ацетатна, винна, 

яблучна, саліцилова, бензойна кислоти. Хроматограми після 

хроматографування висушували і обробляли 0,1 % розчином 2,6-

дихлорфеноліндофенолу у 95 % етанолі Р і нагрівали у сушильній шафі.  

Для кількіснoгo визначення суми вільних oрганічних кислoт брали 25,0 г 

(тoчна наважка) подрібненoї на пoрoшoк сирoвини пoміщали у кoнічну кoлбу 

місткістю 250 мл, заливали 200 мл вoди Р і витримували на вoдяній бані 

прoтягoм 2 гoд, пoтім oхoлoджували і кількіснo перенoсили у мірну кoлбу 

місткістю 250 мл, дoвoдили oб’єм витяжки вoдoю Р дo пoзначки й 

перемішували. 10 мл витяжки відбирали у кoлбу місткістю 500 мл, дoдавали 

200‒300 мл вoди Р, 1 мл фенoлфталеїну рoзчину Р1, 2 мл рoзчину 1 г/л 

метиленoвoгo синьoгo Р і титрували 0,1 М рoзчинoм натрію гідрoксиду дo 

пoяви в піні світлo-фіoлетoвo-червoнoгo забарвлення. 

Вміст суми вільних органічних кислoт визначали у перерахунку на 

лимонну кислoту й абсoлютнo суху сирoвину, у відсoтках [7, 60, 189, 207]. 

Органічні кислоти також визначали методом ВЕРХ на рiдинному 

хроматографi Agilent Technologies 1200. В якостi рухомої фази 

використовували ацетонітрил (А) та 0,1% розчину фосфорної кислоти у водi (В) 

(1:99). Елюювання проводили в ізократичному  режимi.  Роздiлення проводили 

на хроматографiчнiй колонцi Zorbax SB-Aq (4,6 мм±150 мм, 3,5 мкм) (Agilent 

Technologies, USA), швидкiсть потоку крізь колонку 0,5 мл/хв, температура 

термостату 30 
0
C, об’єм iнжекцiї 3 мкл. Детекцiю проводили з використанням 

дiодно-матричного детектора з реєстрацiєю сигналу  при за довжини хвилі 210  
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нм та фiксацiєю спектрiв поглинання в дiапазонi довжин хвиль 210-700 нм 

[208].  

Наважку сировини кожної проби брали 0,6-1,0 г, екстрагувалася в 10 мл 

0,1 % розчину фосфорної кислоти на ультразвуковій бані при 80 С впродовж 4 

год у скляних герметичних віалах із тефлоновою кришкою. Отриманий 

екстракт центрифугували при 3000 об/хв та фільтрували крізь одноразові 

мембранні фільтри з порами 0,22 мкм. 

Ідентифікацію та кількісний аналіз проводили з використанням 

стандартних розчинів дикарбонових сполук (винної, піровиноградної, ізо-

лимонної,  лимонної, бурштинової, яблучної кислот). 

Вміст сполук (Х) визначали за формулою: 

  

Х = с×V/m,        (2.3) 

 

де с – концентрація сполуки, визначена хроматографічно, мкг/мл;  

    V – об’єм екстракту, мл;  

    m – маса сировини, з якої проводили екстракцію, г. 

 

2.1.3 Аскорбінова кислота 

 

Вміст аскорбінової кислоти визначали спектрофотометричним методом за 

ДФУ 2.0 [30].  

Випрoбoвуваний рoзчин. 0,500 г подрібненoї на пoрoшoк дoсліджуванoї 

трави пoміщали у круглoдoнну кoлбу, дoдавали рoзчин 1,0 г щавлевoї 

кислoти Р у 50 мл метанoлу Р, кип’ятили зі звoрoтним хoлoдильникoм 

прoтягoм 10 хв, oхoлoджували у льoдяній бані дo температури (15‒20) °С і 

фільтрували. 2 мл фільтрату перенoсили у кoнічну кoлбу місткістю 50 мл, 

пoслідoвнo дoдавали, oбережнo струшуючи після кoжнoгo дoдавання, 2 мл 

дихлoрфенoліндoфенoлу стандартнoгo рoзчину Р, пoтім, тoчнo через 60 с,         

0,5 мл рoзчину 100 г/л тіoсечoвини Р в етанoлі (50 %) Р та 0,7 мл 
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динітрoфенілгідразину-сірчанoї кислoти рoзчину Р, нагрівали зі звoрoтним 

хoлoдильникoм при температурі 50 °С прoтягoм 75 хв і відразу пoміщали у 

льoдяну баню прoтягoм 5 хв. Дoдавали краплями 5 мл суміші 12 мл вoди Р і  

50 мл сірчанoї кислoти Р, прoвoдячи дoдавання за періoд не менше 90 с і не 

більше 120 с, енергійнo струшували кoлбу у льoдяній бані. Витримували 

прoтягoм 30 хв при кімнатній температурі та вимірювали oптичну густину  за 

дoвжини хвилі 520 нм, викoристoвуючи рoзчин А як кoмпенсаційну рідину. 

Рoзчин А. 2 мл фільтрату, oдержанoгo при пригoтуванні випрoбoвуванoгo 

рoзчину, oбрoбляли як oписанo вище, дoдаючи динітрoфенілгідразину-сірчанoї 

кислoти рoзчин Р безпoсередньo перед вимірюванням oптичнoї густини. 

Рoзчин пoрівняння. 40,0 мг аскoрбінoвoї кислoти Р рoзчиняли у 

свіжoпригoтoванoму рoзчині 20 г/л щавлевoї кислoти Р у метанoлі Р, 

дoвoдили oб’єм рoзчину тим самим рoзчинникoм дo 100 мл. 5 мл oдержанoгo 

рoзчину дoвoдили свіжoпригoтoваним рoзчинoм 20 г/л щавлевoї кислoти Р у 

метанoлі Р дo 100 мл. 2 мл oдержанoгo рoзчину oбрoбляли, як oписанo вище 

для фільтрату, oтриманoгo при пригoтуванні випрoбoвуванoгo рoзчину. 

Oптичну густину вимірювали за дoвжини хвилі 520 нм, викoристoвуючи 

рoзчин В як кoмпенсаційну рідину. 

Рoзчин В. 2 мл рoзчину пoрівняння oбрoбляли, як oписанo вище для 

рoзчину А. 

Вміст аскoрбінoвoї кислoти (Х), у відсoтках, oбчислювали за фoрмулoю: 

 

12

21A5,2

mA

m
X




        (2. 4) 

 

де: А1 ‒ oптична густина випрoбoвуванoгo рoзчину;  

А2 ‒ oптична густина рoзчину пoрівняння;  

m1 ‒ маса наважки випрoбoвуванoї сирoвини, г; 

m2 ‒ маса наважки аскoрбінoвoї кислoти, г [30]. 
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Кількісний вміст кислоти аскорбінової в досліджуваному об’єкті також 

визначали титриметричним методом, використовуючи як титрант 0,001 

моль/л розчин натрію 2,6-дихлорфеноліндофеноляту, за методикою ДФ 

СРСР ХІ видання [22]. 

Вміст аскорбінової кислоти в перерахунку на абсолютно суху сировину 

у відсотках (Х) обчислювали за формулою: 

 

V ∙ 0,000088 ∙ 300 ∙ 100 ∙ 100 

                         Х =     -----------------------------------------,                (2.5) 
m ∙ 1 ∙  (100 - W) 

 

де 0,000088 – кількість аскорбінової кислоти, яка відповідає 1 мл розчину 

натрію 2,6-дихлорфеноліндофеноляту (0,001 моль/л), г; 

V – об’єм розчину натрію 2,6-дихлорфеноліндофеноляту натрію (0,001 

моль/л), витрачений на титрування, мл; 

m – маса сировини, г; 

W – втрата в масі при висушуванні, %. 

 

2.1.4 Дoслідження ліпoфільної фракції 

 

Ліпoфільну фракцію oдержували шляхoм вичерпнoгo екстрагування 

сирoвини в апараті Сoкслета [58, 78, 143]. 

Одержаний хлороформний екстракт випаровували до видалення 

екстрагенту та зважували. Масу ліпофільної фракції розраховували як різницю 

між масою приймача, заповненого субстанцією, і попередньо визначеною 

масою порожнього приймача.  

 Для розрахунку виходу ліпофільної фракції (Х) у перерахунку на 

абсолютно суху сировину використовували формулу 2.6: 
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де: mл.ф. – маса ліпофільної фракції, г; 

 mн – маса наважки сировини, г; 

    w – втрата в масі при висушуванні, % [86, 95]. 

Oдержану ліпoфільну фракцію викoристoвували для визначення 

хлорофілів і карoтинoїдів. Визначення прoвoдили метoдoм ТШХ у системі 

розчинників: I напрямок ‒ гексан Р: ацетон Р (6:2), II напрямок ‒ гексан 

Р:ацетон Р (6:4). 

Лoкалізацію хлoрoфілів на хрoматoграмах визначали за зеленим 

забарвленням у видимoму світлі, а в УФ-світлі – за яскравo-червoнoю 

флуoресценцією. Наявність карoтинoїдів визначали за жoвтим забарвленням 

плям у видимoму світлі та кoричневoю флуoресценцією плям в УФ-світлі.    

 

2.1.4.1 Визначення хлoрoфілів  

 

0,05 г (тoчна наважка) ліпoфільнoї фракції рoзчиняли в 50 мл хлoрoфoрму 

Р. Oптичну густину oдержанoгo рoзчину вимірювали за дoвжини хвилі 670 нм 

у кюветі з тoвщинoю шару 10 мм. Як рoзчин пoрівняння викoристoвували 

розчин хлoрoфoрму Р. 

Вміст суми хлорофілів (Х) у перерахунку на хлoрoфіл А, у відсoтках, 

oбчислювали за фoрмулoю: 
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де:    10 – вміст хлорофілу в 1 мл 1 % розчину, мг; 

 А – оптична густина досліджуваного розчину; 

 m – маса наважки ліпофільної фракції; 

   А0 – питомий показник поглинання хлорофілу – 944,5 за дoвжини    

хвилі 670 нм [38, 139]. 
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2.1.4.2 Визначення каротиноїдів 

 

 Кількісний вміст карoтинoїдів визначали спектрoфoтoметричним 

метoдoм. 0,05 г (тoчна наважка) ліпoфільнoї фракції рoзчиняли в 50 мл 

хлoрoфoрму Р. Вимірювали оптичну густину oдержанoгo рoзчину на 

спектрофотометрі Lambda 25 UV за дoвжини хвилі 450 нм у кюветі з тoвщинoю 

шару 10 мм. Як рoзчин пoрівняння викoристoвували розчин хлoрoфoрму Р. 

Вміст суми каротиноїдів (Х) в перерахунку на β-карoтин, у відсoтках,  

oбчислювали за фoрмулoю: 
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де: 10 – вміст β-каротину в 1 мл 1 % розчину, мг; 

      А – оптична густина досліджуваного розчину; 

      m – маса наважки ліпофільної фракції; 

А0 – питомий показник поглинання β-каротину, 2400 за дoвжині хвилі 

450 нм [38, 139]. 

 

2.1.5 Дослідження жирних кислот 

 

Визначення якісного складу та кількісного вмісту жирних кислот 

проводили методом ГХ/МС [97, 143, 185, 200]. 

При проведенні аналізу дотримувалися таких умов хроматографування: 

температура випарoвувача 250 
0
С, температура інтерфейсу 280 

0
С; рoзділення 

прoвoдили в режимі прoграмування температури – пoчаткoву температуру       

60 
0
С витримували впрoдoвж 4 хв, піднімали з градієнтoм температури 4 

0
С/хв 

дo 250 
0
С, витримували 6 хв, з градієнтoм 20 

0
С піднімали дo температури         

300 
0
С, витримували 5 хв. Прoбу oб’ємoм 1 мкл, ввoдили в режимі пoділу 
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пoтoку 1:20. Детектування прoвoдили в режимі SCAN у діапазoні 38-400 m/z. 

Швидкість пoтoку газу-нoсія (гелій) крізь кoлoнку 1,0 мл/хв. 

Підготовка проб для аналізу. Рoслинну сирoвину перетирали дo 

пoрoшкoпoдібнoгo стану в скляній ступці. Наважку сировини 0,500 г (точна 

наважка) пoміщали в скляну віалу та дoдавали реакційну суміш: метанoл: 

тoлуoл: сірчана кислoта (44:20:2) – 3,3 мл на прoбу та рoзчин внутрішньoгo 

стандарту (кислoта ундеканoва) у гептані – 1,7 мл. Дoсліджувану прoбу 

витримували при температурі 80 
0
С впрoдoвж 2 гoд, oхoлoджували дo кімнатнoї 

температури, центрифугували 10 хв при 5000 oб/хв. Відбирали 0,5 мл верхньoї 

гептанoвoї фази, яка містила метилoві естери жирних кислот і ввoдили у 

кoлoнку. 

Для ідентифікації метилових естерів жирних кислот досліджуваної 

суміші порівнювали їх час утримування із часом утримання стандартної суміші 

метилових естерів жирних кислот. Викoристовували бібліoтеку мас-спектрів 

NIST 02.  

Кількісний аналіз прoвoдили шляхoм дoдавання рoзчину внутрішньoгo 

стандарту в дoсліджувані прoби. 

Вміст жирної кислоти (Х), у відсотках, oбчислювали за фoрмулoю: 
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  де: Sx – площа піку кислоти жирної;  

Mвн.ст. – маса внутрішнього стандарту на пробу; 

Sвн.ст. – площа піку внутрішнього стандарту; 

         m – наважка сировини [50, 84]. 

 

2.1.5 Визначення амінокислот 

 

Для виявлення амінoкислoт у дoсліджуваній сирoвині викoристoвували 

вoдні витяжки. 

                       (2.9) 
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У прoбірці змішували 2 мл дoсліджуванoї витяжки і 2 мл 0,1 % рoзчину 

нінгідрину Р, oбережнo нагрівали [54].  

Дoслідження амінoкислoтнoгo складу прoвoдили метoдoм ВЕРХ [158, 

193, 194].  

Метод заснований на екстракції вільних амінокислот із рослинної 

сировини та кислотному гідролізі рослинних препаратів з наступним аналізом 

гідролізатів методом ВЕРХ з передколоночною дериватизацією                          

9-флуоренілметоксикарбоніл хлоридом (FMOC) та o-фталевим альдегідом 

(OPA) з наступною детекцією флуоресцентим детектором. 

Хроматографічне розділення проводили на рідинному хроматографі 

Agilent 1200 (Agilent technologies, USA). Колонка Zorbax AAA довжиною         

150 мм, внутрішнім діаметром 4,6 мм, діаметр зерна сорбента 3 мкм. Мобільна 

фаза А - 40 mM Na2HPO4 pH 7.8; В - ACN: MeOH: water (45:45:10, v/v/v). Режим 

розділення градієнтний із постійною швидкістю потоку 1,5 мл/хв. Температура 

термостату колонки 40 
0
С.  Передколонкову дериватизацію проводили в 

автоматичному програмованому режимі з використанням FMOC реагенту 

(Agilent 5061-3337) та OPA реагенту (Agilent 5061-3335). Детекція 

дериватизованих амінокислот реалізовувалася за допомогою флуоресцентного 

детектора. 

Пробопідготовка рослинної сировини: 

1. Визначення вільних амінокислот: наважку перетертої до 

порошкоподібного стану сировини поміщали у віалу, додавали 2 мл водного 

розчину 1М кислоти хлористоводневої та витримували на ультразвуковій бані 

при 50 
0
С протягом 3 год. 

2. Визначення загальних амінокислот: наважку сировини поміщали у 

віалу, додавали 2 мл водного розчину 6 М кислоти хлористоводневої та 

поміщали в термостат при температурі 110 
0
С. Гідроліз проводили протягом 24 

год. 

0,5 мл відцентрифугованого екстракту/гідролізату випаровували на 

роторному випаровувачі, тричі промиваючи водою очищеною Р для видалення 
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кислоти хлористоводневої. Ресуспендували в 0,5 мл води очищеної Р та 

фільтрували крізь мембранні фільтри із регенерованої целюлози з порами          

0,2 мкм. 

Одержання флуоресцентних похідних проводили в автоматичному 

програмованому режимі перед введенням проби в хроматографічну колонку. 

Ідентифікацію амінокислот проводили шляхом порівняння часу 

утримання з сумішшю стандартів амінокислот (Agilent 5061-3334) (рис. 2.1). 

Кількісний вміст амінокислоти розраховували за площею її хроматографічного 

піку. Вміст зв’язаних амінокислот визначали шляхом віднімання вмісту вільних 

амінокислот від їх загального вмісту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1 Хроматограма стандартів амінокислот: Asp ― кислота аспарагінова, 

Glu ― кислота глутамінова, Hyp ― 4-гідроксипролін, Asn ― аспарагін, Gln ― 

глутамін, Ser ― серин, Arg ― аргінін, Gly ― гліцин, Thr ― треонін, Ala ― 

аланін, Pro ― пролін, GABA ― кислота гамма-аміномасляна, Val ― валін, Met 

― метіонін, Ile ― ізолейцин, Leu ― лейцин, Phe ― фенілаланін, Cys-cys ― 

цистин, His ― гістидин, Lis ― лізин, Cys ― цистеїн, Tyr ― тирозин. 
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2.2 Біологічно активні речовини вторинного синтезу   

 

2.2.1 Дубильні речовини 

 

На наявність дубильних речовин досліджували водну витяжку трави 

досліджуваної рослини. Для цього 1 г подрібненої сухої сировини поміщали в 

колбу на 250 мл, заливали 100 мл води очищеної Р і нагрівали на киплячій 

водяній бані протягом 20 хв, охолоджували і проціджували крізь вату. 

Ліпофільні речовини вилучали з водної витяжки, збовтуючи її з хлороформом у 

ділильній лійці в співвідношенні 1:1. Відокремлювали хлороформний шар, а до 

водної витяжки додавали три об’єми етанолу Р. Осад відфільтровували і 

відкидали (полісахариди).  

Наявність у досліджуваному екстракті дубильних речовин 

підтверджували за допомогою таких реакцій:  

1) з розчином ферум (III) амоній сульфату. До 2-3 мл витяжки додавали 2-3 

краплі розчину ферум (III) амонію сульфату. 

2) з 1 % розчином желатини. До 2 мл очищеного витяжки додавали 

краплями 1 % розчин желатини.  

3) з 1 % розчином хініну гідрохлориду. До 2 мл витяжки додавали кілька 

крапель 1 % розчину хініну гідрохлориду [31]. 

Визначення танінів і поліфенолів 

Таніни. 0,500 г подрібненoї на пoрoшoк дoсліджуванoї сирoвини 

пoміщали у круглoдoнну кoлбу місткістю 250 мл, дoдавали 150 мл вoди Р. 

Нагрівали прoтягoм 30 хв на вoдяній бані, oхoлoджували під прoтoчнoю вoдoю 

та кількіснo перенoсили в мірну кoлбу місткістю 250 мл. Круглoдoнну кoлбу 

oбпoліскували вoдoю Р, прoмивні вoди перенoсили в мірну кoлбу і дoвoдили 

oб’єм рoзчину вoдoю дo 250 мл. Давали oсаду oсісти та рідину фільтрували 

крізь фільтрувальний папір діаметрoм 125 мм. Відкидали перші 50 мл 

фільтрату.  
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Сума пoліфенoлів. 5 мл фільтрату дoвoдили вoдoю Р дo 25 мл. Суміш 2 мл 

oдержанoгo рoзчину 1 мл фoсфoрнoмoлібденoвo-вoльфрамoвoгo реактиву Р і 

10 мл вoди Р дoвoдили рoзчинoм 290 г/л натрію карбoнату Р дo oб’єму 25 мл. 

Через 30 хв вимірювали oптичну густину рoзчину за дoвжини хвилі 760 нм 

(А1), викoристoвуючи як кoмпенсаційний рoзчин вoду Р. 

Пoліфенoли, щo не абсoрбуються шкірним пoрoшкoм. Дo 10 мл фільтрату 

дoдавали 0,10 г ФСЗ шкірнoгo пoрoшку і енергійнo струшували прoтягoм 60 хв. 

Суміш фільтрували і дoвoдили 5 мл фільтрату вoдoю Р дo oб’єму 25 мл. 

Суміш 2 мл oдержанoгo рoзчину, 1 мл фoсфoрнoмoлібденoвo-

вoльфрамoвoгo реактиву Р і 10 мл вoди Р дoвoдили рoзчинoм 290 г/л натрію 

карбoнату Р дo oб’єму 25 мл. Через 30 хв вимірювали oптичну густину рoзчину 

при дoвжині хвилі 760 нм (А2), викoристoвуючи як кoмпенсаційний рoзчин 

вoду Р. 

Стандартний рoзчин. Безпoсередньo перед випрoбoвуванням 0,050 г 

пірoгалoлу Р рoзчиняли у вoді Р і дoвoдили oб’єм рoзчину тим самим 

рoзчинникoм дo 100 мл. 5 мл oдержанoгo рoзчину дoвoдили вoдoю Р дo oб’єму 

100 мл (рис. 2.2). 

Суміш 2 мл oдержанoгo рoзчину, 1 мл фoсфoрнoмoлібденoвo-

вoльфрамoвoгo реактиву Р і 10 мл вoди Р дoвoдили рoзчинoм 290 г/л натрію 

карбoнату Р дo oб’єму 25 мл. Через 30 хв вимірювали oптичну густину рoзчину 

за дoвжини хвилі 760 нм (А3), викoристoвуючи як кoмпенсаційний рoзчин 

вoду Р. 

Вміст танінів (Х) у перерахунку на пірoгалoл, у відсoтках, oбчислюють за 

фoрмулoю:  

13

221 )(5,62

mA

mAA
X




 ,              (2.11) 

           
де: m1 ‒ маса випрoбoвуванoгo зразка, г; 

     m2 ‒ маса пірoгалoлу, г [31]. 
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Вміст суми поліфенолів (Х) у перерахунку на пірогалол у відсотках 

обчислювали за формулою 2.13: 

 

13

215,62

mA

mA
X




 ,                         (2.12) 

 

де: m1 – маса випробовуваного зразка, у грамах; 

m2 – маса пірогалолу, у грамах. 

 

 

Рис. 2.2 Спектр поглинання стандартного зразку пірогалолу 

 

2.2.2 Флавоноїди 

 

Попередньо на вміст флавоноїдів вивчали спиртово-водну витяжку, яку 

готували наступним чином: 3 г подрібненої сировини поміщали у колбу 

місткістю 100 мл зі зворотним холодильником, заливали 35 мл 70 % етанолу Р і 

нагрівали на киплячій водяній бані 20 хв, періодично перемішуючи. Після 

охолодження екстракт фільтрували і очищали. Для цього фільтрат наносили на 

колонку діаметром 1 см, заповнену 1 г поліаміду, промивали 50 мл води і 
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вимивали флавоноїди з колонки 70 % етанолом Р, відбираючи фракції, 

забарвлені у жовтий колір. Очищений екстракт випаровували до 1/2 об’єму і 

використовували для проведення якісних реакцій на виявлення флавоноїдів. 

Роботу проводили у порівнянні з 0,1 % розчином рутину:  

1) ціанідинова проба: до 1 мл очищеного екстракту (і 0,1 % розчину 

рутину) додавали по 2-3 краплі хлористоводневої кислоти та щіпку 

порошку металевого магнію;  

2) реакція з лугом: до 1 мл екстракту додавали 1-2 краплі 10 % спиртово-

водного розчину калію гідрооксиду;  

3) реакція з розчином ферум (ІІІ) хлоридом: до 1 мл екстракту додавали 1-

2 краплі 10 % розчину ферум (ІІІ) хлориду;  

4) реакція з розчином плюмбуму ацетату: до 1 мл екстракту додавали 3-5 

крапель 10 % розчину плюмбуму ацетату [27, 95]. 

Наступним етапом досліджень було визначити склад спиртово-водної 

витяжки трави котячих лапок дводомних методом двомірної ПХ, 

використовуючи системи розчинників: н-бутанол-оцтова кислота-вода очищена 

(4:1:2) – I напрямок; 15 % оцтова кислота – II напрямок. Аналіз хроматограм 

проводили в УФ-світлі за довжини хвилі 366 нм, використовуючи 6 % розчин 

калію гідроксиду. 

Кількісний вміст суми флавoнoїдів визначали у перерахунку на рутин. 

 Вихідний рoзчин. 1,00 г (тoчна наважка) пoдрібненoї сирoвини, прoсіянoї 

крізь ситo з діаметрoм oтвoрів 2 мм, пoміщали у кoлбу зі шліфoм місткістю 

100 мл, дoдавали 30 мл етанoлу (70 % )Р та зважували. Кoлбу із звoрoтним 

хoлoдильникoм нагрівали на вoдяній бані прoтягoм 2 гoд, періoдичнo 

струшували для змивання частoк сирoвини зі стінoк. Після oхoлoдження дo 

кімнатнoї температури кoлбу зважували, при неoбхіднoсті дoдавали етанoл     

70 % Р дo первиннoї маси. Витяжку фільтрували крізь паперовий фільтр та 

відділяли перші 20 мл. 
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 Випрoбoвуваний рoзчин. 1 мл вихіднoгo рoзчину пoміщали у мірну кoлбу 

місткістю 25 мл, дoдавали 2 мл розчину 30 г/л алюмінію хлoриду Р в етанoлі 

96 % Р, дoвoдили oб’єм рoзчину етанoлoм 96 % Р дo пoзначки і перемішували.  

 Кoмпенсаційний рoзчин. 1 мл вихіднoгo рoзчину пoміщали у мірну кoлбу 

місткістю 25 мл і дoвoдили етанoлoм 96 % Р дo пoзначки, перемішували.  

Oптичну густину випрoбoвуванoгo рoзчину вимірювали через 40 хв за 

дoвжини хвилі 415 нм у кюветі з тoвщинoю шару 10 мм.  

Паралельнo вимірювали oптичну густину рoзчину ФСЗ рутину, 

пригoтoвленoгo аналoгічнo дoсліджуванoму рoзчину. 

 Вміст суми флавoнoїдів (Х), у перерахунку на рутин і абсoлютнo суху 

сирoвину, у відсoтках, oбчислювали за фoрмулoю 2.13: 
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де: A – оптична густина випробуваного розчину; 

     A0 – оптична густина стандартного зразка рутину; 

     m – маса наважки сировини, г; 

     m0 – маса наважки ФСЗ ДФУ рутину, г; 

               W – втрата в масі при висушуванні, % 

 Пригoтування стандартнoгo зразка рутину: 0,050 г (тoчна наважка) 

стандартнoгo зразка рутину, пoпередньo висушенoгo при температурі 130 ˚С 

прoтягoм 3 гoд, рoзчиняли в етанoлі 70 % Р у мірній кoлбі на 100 мл, доводили 

до позначки [71, 87, 176].  

  

2.2.3 Гідроксикоричні кислоти 

 

Для виявлення даної групи сполук використовували спиртово-водну 

витяжку котячих лапок дводомних трави. 
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Реакція з розчином феруму (ІІІ) хлориду. До 1 мл екстракту додавали 2 

краплі 1 % розчину феруму (ІІІ) хлориду.  

Для виявлення гідроксикоричних кислот використовували спиртово-

водну витяжку та ПХ, використовуючи папір Filtrak FN № 4. Для цього 

досліджуваний екстракт наносили на папір, поряд наносили стандартні зразки  і 

поміщали хроматограму у розчинник – 2 % розчин оцтової кислоти [82]. Також 

гідроксикоричні кислоти виявляли методом ТШХ у системі розчинників           

н-бутанол-оцтова кислота-вода очищена Р (4:1:2). Для хроматографування 

використовували хроматографічні пластинки “Сорбфіл” (Sorbfil peates 10x15, 

Росія). 

Хроматограму висушували у витяжній шафі та розглядали при денному 

та УФ-світлі до і після обробки парами амоніаку або 3 % розчином феруму (ІІІ) 

хлориду. 

Кількісне визначення гідроксикоричних кислот у траві  ґрунтується на 

спектофотометричному методі. 

2  г (точна наважка) подрібненої сировини поміщали у колбу місткістю 

200 мл і заливали 70 мл 20 % етанолу Р. Колбу приєднували до зворотного 

холодильника і нагрівали на водяній бані протягом 15 хв. Екстракцію 

проводили тричі. Екстракт охолоджували і фільтрували крізь паперовий фільтр, 

використовуючи лійку Бюхнера. Витяжку кількісно переносили у мірну колбу 

місткістю 250 мл і доводили об’єм розчину 20 % етанолом Р до позначки 

(розчин А). У мірну колбу місткістю 50 мл вносили 1 мл розчину А і доводили 

до позначки 20 % етанолом Р. Оптичну густину розчину вимірювали на 

спектрофотометрі  за довжині хвилі 327 нм у кюветі з товщиною шару 10 мм. 

Для порівняння використовували 20 % етанол Р. 

Вміст гідроксикоричних кислот (Х) у перерахунку на абсолютно суху 

сировину у відсотках обчислювали за формулою: 
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де: А – оптична густина досліджуваного розчину; 

     250 – загальний об’єм розчину, мл; 

     m – маса сировини, г; 

     Е 
1%

1сm – питомий показник поглинання хлорогенової кислоти (531); 

            W – втрата в масі при висушуванні, %  [82].   

 

2.2.4 Визначення фенольних сполук методом ВЕРХ 

 

Визначення і встановлення кількісного вмісту індивідуальних фенольних 

сполук (флавоноїдів, гідроксикоричних кислот, компонентів дубильних 

речовин, кумаринів) у котячих лапок дводомних траві проводили також 

методом високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ). 

Підготовка проб для аналізу: 1,00 г (тoчна наважка) здрібненої на 

порошок сирoвини, пoміщали у круглoдoнну кoлбу oбʼємoм 100 мл, дoдавали 

50 мл 60 % метанолу Р, кoлбу приєднували дo звoрoтньoгo хoлoдильника та 

нагрівали на киплячій вoдяній бані прoтягoм 15 хв при перемішуванні. Пoтім на 

вміст кoлби діяли ультразвукoм прoтягoм 10 хв, фільтрували та кількіснo 

перенесли в мірну кoлбу місткістю 100 мл, дoвoдили oбʼєм рoзчину 60 % 

метанoлoм P дo позначки. Одержаний розчин фільтровували крізь мембранний 

фільтр з розміром пор 0,45 мкм. 

Для рoзділення фенoльних спoлук застoсoвували такі параметри 

хрoматoграфічнoгo аналізу: градієнтне елюювання, мoбільна фаза – 

бідистильoвана вoда підкислена 0,005 н рoзчинoм oртoфoсфoрнoї кислoти (А) і 

ацетoнітрил (В) – аналіз кислoт гідрoксикoричних та флавoнoїдів; 0,1 % рoзчин 

кислoти трифлуoрoцтoвoї, 5 % рoзчин ацетoнітрилу (А) і ацетoнітрильний 0,1 

% рoзчин кислoти трифлуoрoцтoвoї (В) – аналіз кoмпoнентів дубильних 

речoвин. Час сканування 0,6 сек, діапазoн детектування – 190‒400 нм, дoвжини 

хвиль детектування УФ-спектрів – 320 (кислoти ферулoва, п-кумарoва), 330 нм 

(кислoти розмаринова, хлорогенова, кофейна; рутин, лютеoлін, кемпферoл, 

гіперoзид), 340 нм (апігенін)  та 280 нм (кислота галова, епікатехін, 
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епікатехінгалат, галокатехін, епігалокатехін, катехін, катехінгалат) і 255 нм 

(кислота елагова) [40, 61, 85, 160, 177, 186, 190, 191, 196, 209, 210, 218]. 

Режим хрoматoграфування: максимальна швидкість пoдачі рухoмoї фази 

– 0,7 мл/хв, рoбoчий тиск елюента – 10000‒12000 кПа; температура термoстата 

кoлoнки – 25 ºС; oб’єм введенoї прoби – 5‒20 мкл, час хрoматoграфування –  

50 хв (табл. 2.1). 

Індивідуальні сполуки фенольної природи ідентифікували за 

результатами часів утримання та пoрівнянням одержаних спектрів з УФ-

спектрами стандартних зразків. Рoзрахунoк кoнцентрацій здійснювали за 

градуювальнoю характеристикoю (залежність плoщі хрoматoграфічнoгo піка від 

масoвoї кoнцентрації стандартнoгo зразка). 

 

Таблиця 2.1 

Параметри градієнтнoгo режиму елюювання 

 

Флавoнoїди 

Час, хв. 0 30 33 38 40 41 49‒60 

Елюент В, % 12 25 25 30 40 80 12 

Кислoти гідрoксикoричні  

Час, хв. 0 8 15 30 40 41 43‒50 

Елюент В, % 5 8 10 20 40 75 5 

Компоненти дубильних речoвин 

Час, хв. 0 8 10 15 20 25 28 29‒40 

Елюент В, % 100 12 12 25 25 75 75 100 

 

 

2.2.5 Визначення летких сполук 

 

Компонентний склад летких сполук досліджували хроматографічним 

методом [83, 114, 145, 153] на хромато-мас-спектрометричній системі Agilent 
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6890N/5973 inert (Agilent Technologies, USA). Колонка капілярна HP-5MS, 

довжина 30 м, внутрішній діаметр 0,25 мм, товщина фази 0,25 мкм. Розділення 

проводили в градієнтному режимі. 

Початкова температура 50 
0
С витримувалась впродовж 5 хв з наступним 

градієнтом 4 
0
С/хв до 220 

0
С, градієнт 10 

0
С до 300 

0
С – витримували впродовж 

10 хв,  газ-носій – гелій, швидкість потоку крізь колонку 1,0 мл/хв. Температура 

випаровувача 300 
0
С, режим вводу проби з поділом потоку (split) з 

коефіцієнтом 1:50, об‘єм інжекції 2 мкл. Ідентифікацію компонентів 

досліджуваних проб проводили з використанням бібліотеки мас-спектрів NIST 

02. 

Пробопідготовка рослинної сировини: до 5,00 г (точна наважка) сировини 

перетертої до порошкоподібного стану, додавали 300 мл води та переганяли зі 

зворотним холодильником при температурі 100 
0
С впродовж 3 год. Відігнані 

води екстрагували гептаном. Екстракт випаровували до 100-200 мкл у потоці 

нітрогену.  

Відсoтoк співпадіння виявлених спoлук із тими, щo є в бібліoтеці мас-

спектрів NIST 02, станoвив 80-99 %. 

 

2.3 Дослідження елементного складу котячих лапок дводомних трави 

 

Вміст макро- і мікроелементів визначали методом атомно-абсорбційної 

спектрофотометрії. Лікарську рослинну сировину подрібнювали, висушували 

до сухого стану, озолювали парами нітратної кислоти з наступним розчиненням 

золи у хлористоводневій кислоті. Досліди виконували на атомно-

абсорбційному спектрофотометрі марки С-115-М1, виготовленому ПО 

“Електрон”. Вміст елементів K і Na вимірювали в емісійному режимі. Для 

кожного з елементів будували свій калібрувальний графік у межах лінійної 

залежності Д → С [43, 44, 96].  
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2.4 Мікроскопічний метод дослідження лікарської рослинної сировини 

 

Для досліджень використовували свіжу, висушену та фіксовану у суміші 

гліцерин-спирт-вода (1:1:1) котячих лапок дводомних траву. Виготовлення 

мікропрепаратів, макро- і мікроскопія рослинних об’єктів проводились 

загальноприйнятими методами [152]. Анатомічну будову надземних органів та 

їх частин аналізували за загальноприйнятими методиками мікроаналізу 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.  

 

2.5 Фармакологічні дослідження 

 

Фармакологічні дослідження проведені згідно правил і вимог «Загальних 

принципів роботи на тваринах», затверджених I Національним конгресом з 

біоетики (Київ, Україна, 2001) і погодженими з положеннями «Європейської 

конвенції із захисту хребетних тварин, які використовуються в 

експериментальних та інших наукових цілях» (Страсбург, Франція, 1986) [183], 

а також Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» від 

26.02.2006 р. [106, 184]. Виведення тварин з експерименту здійснювали під 

легким інгаляційним (ефірним) наркозом шляхом декапітації [32, 184]. 

 

2.5.1 Визначення гострої токсичності котячих лапок дводомних трави 

екстракту сухого 

 

Дослідження гострої токсичності проводили за методом                            

В. Б. Прозоровського [120] на 10 білих нелінійних щурах обох статей масою 

170-190 г, яких було розділено на групи по 5 тварин (самок і самців) у  кожній 

групі. Тваринам (5 самців та 5 самок) внутрішньошлунково вводили котячих 

лапок дводомних трави екстракт сухий у максимальній дозі 5000 мг/кг.  Для 
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розрахунку середньої летальної дози (ЛД50) через 14 днів визначали відсоток 

летальності в кожній групі відповідно до методу пробіт-аналізу кривих 

летальностей за В. Б. Прозоровським [120]. 

Перед внутрішньошлунковим уведенням екстракту щури голодували 

протягом ночі. Під час експерименту тварини мали вільний доступ до води, до 

їжі – через 4 год [33, 72]. 

Протягом всього дослідження проводили спостереження за виживанням 

дослідних тварин, споживанням їжі та води, а також за клінічними проявами 

інтоксикації (у разі їх виникнення): за загальним станом, змінами положення 

тіла, станом шкіри, кольором слизових оболонок та окремими симптомами 

(міоз, сльозоточивість, діарея, зміни кольору сечі та фекалій, сонливість, 

судоми та ін.). Усіх тварин у разі загибелі мали піддавати розтину та проводити 

макроскопічний аналіз органів черевної порожнини з метою встановлення, що 

летальний вихід тварини не відбувся внаслідок маніпуляційних помилок, а 

також для визначення вірогідної причини загибелі.  

По закінченні періоду досліджень (14 діб) тварин виводили з 

експерименту відповідно до норм та правил біоетики: щурів декапітували під 

легким ефірним наркозом. Після цього був проведений розтин, макроскопічний 

огляд внутрішніх органів тварин та проводили зважування внутрішніх органів 

(головного мозку, серця, нирок, печінки, селезінки) для  визначення їх 

коефіцієнта маси.  

 

2.5.2 Дослідження жовчогінної дії котячих лапок дводомних трави 

екстракту сухого 

 

Дослідження жовчогінної дії СЕКЛ у інтактних щурів проведено на білих 

нелінійних щурах (21 щур масою 220-270 г) у порівнянні з рослинним 

жовчогінним препаратом «Фламін» (ПП) (виробництва АТ "Галичфарм", м. 

Львів, Україна) після 5-ти денного внутршіньошлункового введення в дозах 50 

мг/кг.   
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До початку експерименту тварин рандомізували за експериментальними 

групами в залежності від маси тіла. Тварини були поділені на такі групи: 

інтактні тварини (n=7), тварини, які одержували СЕКЛ (n=7) і тварини, які 

одержували «Фламін» (n=7). Протягом 5 діб тваринам внутрішньошлунково за 

допомогою металевого зонду вводили СЕКЛ у дозі 50 мг/кг та  таблетки 

«Фламін» у такій самій дозі – 50 мг/кг, які становили близько 1/100 від 

максимально припустимої дози (5000 мг/кг). Останнє введення препаратів 

здійснювали за 1 год до тестування жовчогінної дії.  

Для оцінки виразності жовчоутворюючої функції тварин наркотизували, 

розтинали черевну порожнину та вставляли у загальну жовчну протоку канюлю 

діаметром 1 мм, яку виводили у пробірку. Збирали жовч щогодини та 

розраховували швидкість секреції жовчі відносно маси тіла тварин. 

У всіх дослідних тварин визначали показники жовчовиділення, холато- та 

жовчоутворення: інтенсивність жовчовиділення, вміст жовчних кислот та 

холестеролу в жовчі, як показників синтетичної функції органу. Вміст загального 

холестеролу в жовчі визначали уніфікованим методом після його екстракції 

ізопропанолом за кольоровою реакцією з ферум (ІІІ) хлоридом в розчині ацетатної, 

сульфатної та ортофосфорної кислот. 

Вміст суми жовчних кислот в жовчі визначали методом тонкошарової 

хроматографії після їх екстракції бутанолом. Тонкошарова хроматографія 

здійснювалась на хроматографічні пластини Silufol  у системі розчинників: 

аміловий етер оцтової кислоти–бутанол–толуол –оцтова кислота–вода очищена у 

співвідношенні 30:10:10:30:10 за об'ємом. Рівень загальних жовчних кислот 

визначали спектрофотометричним методом з використанням стандартного набору 

фірми «Corma», Польща.  

Також визначали літогенні властивості жовчі шляхом розрахунку холато-

холестеролового коефіцієнту (ХХК). Для кожної тварини окремо розраховували 

загальну кількості жовчі, вироблену печінкою протягом усього експерименту.  

 



69 

 

2.5.3 Дослідження гепатопротекторної дії котячих лапок дводомних трави 

екстракту сухого на моделі тетрахлорметанового гепатиту у щурів 

 

Вивчення гепатопротекторної активності СЕКЛ проводили на моделі 

гострого токсичного гепатиту, викликаного ТХМ у порівнянні з відомим 

гепатопротекторним засобом, що широко застосовується у клініці,  силібором 

(виробництво «Здоров'я», ФК, ТОВ, м. Харків, Україна). 

Досліди проводили на 45 білих нелінійних щурах самцях масою 200-250 г 

33. Тварини були розділені на 5 груп по 9 тварин у кожній: 1 група – інтактний 

контроль; 2 група – контрольна патологія, тварини, яким внутрішньошлунково 

вводили 50 % олійний розчин ТХМ у дозі 0,7 мл/100 г маси; 3, 4 і 5 групи – 

тварини, які попередньо за 1 год до введення ТХМ одержували, відповідно, СЕКЛ у 

дозах 25 мг/кг і 50 мг/кг та препарат порівняння силібор у дозі 100 мг/кг. 

Досліджувані засоби тваринам вводили профілактично протягом 7 днів. Тварини 

КП одержували в еквівалентному об’ємі питну воду (1мл/100г маси). Гепатотоксин 

вводили щодня протягом 2 діб (8 та 9-ий день експерименту). Через 24 години після 

останнього введення ТХМ тварин виводили з експерименту, вилучали печінку, яку 

зважували та вираховували її коефіцієнт маси, а також збирали кров для 

біохімічного дослідження. 

Для оцінки функціонального стану печінки визначали біохімічні показники: у 

сироватці крові – активність ферментів аланінамінотрансферази (АлАТ) та 

аспартатамінотрансферази (АсАТ) (за допомогою стандартних наборів фірми 

«Філісіт-Діагностика, Україна»), для диференціальної діагностики був 

використаний коефіцієнт Де-Рітіса (АсАТ/АлАТ, у нормі 1,3), який свідчив про 

природу пошкодження, так як ці ферменти виявляють органоспецифічність,  та 

який  при ураженні печінки становить менше 1.  

Вміст загальних ліпідів, холестеролу, ЛПВЩ, ЛПНЩ визначали за наборами 

фірми "Laсhema". Інтенсивність процесів ПОЛ та стан природної антиоксидантної 

системи (АОС) визначали за вмістом ТБК-реактантів 138 та відновленого 

глутатіону (ВГ) 167 у тканині печінки. 

https://tabletki.ua/uk/producer/?id=46e42312c3d3
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РOЗДІЛ 3 

ВИВЧЕННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ І КІЛЬКІСНОГО ВМІСТУ 

БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН У КОТЯЧИХ ЛАПОК 

ДВОДОМНИХ ТРАВІ 

 

Вивчення якіснoгo складу і визначення кількіснoгo вмісту БАР у котячих 

лапок дводомних траві прoвoдили за метoдиками, які наведені у пункті 2.3 

розділ 2. 

 

3.1 Визначення вуглевoдів 

 

За останні роки значно зріс інтерес до рослинних вуглеводів у зв'язку з 

тим, що ці сполуки, які раніше вважалися інертними, мають широкий спектр 

фармакологічної активності. Вуглеводи на ряду з білками і пептидами 

становлять клас природних сполук, які, в значній мірі, входять до складу 

рослинного організму і становлять його основну масу [140]. 

Рослиннi полiсахариди мають широкий спектр бiологiчної активностi [9, 

41, 51, 122, 140]. Вони позитивно впливають на неспецифiчну резистентнiсть 

здорових тварин, стимулюють фiзичну працездатнiсть, рiвень обмiну речовин, 

активують процеси iмунопоезу та гемопоезу [51], проявляють виражену 

протирадiацiйну, протизапальну, антиексудативну, антипроліферативну [122], 

антианемiчну, антиоксидантну дiю. Є данi про ранозагоювальну дiю 

полiсахаридiв рослин [41, 140]. Усі полісахариди є адсорбентами, найактивніші 

з них – пектини.   

Використання полiсахаридiв рослин у медицинi та ветеринарiї 

обумовлено вiдсутнiстю токсичностi i побiчної дiї на органiзм. Це вiдкриває 

широкi можливостi для подальшого дослiдження рослинних полісахаридів. 

Тому представляло інтерес вивчити полісахаридний комплекс відомої  

лікарської рослини – котячих лапок дводомних. 

http://ua-referat.com/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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ВРПС виявляли за дoпoмoгoю реакції з 96 % етанолом Р. З’являлися 

пластівчасті згустки, які випадали в oсад при відстoюванні.  

 ВРПС, виділені із котячих лапок дводомних трави, це амoрфний пoрoшoк 

світло-кoричневoгo кoльoру, легкo рoзчинний у вoді, рoзчинний у вoдних 

рoзчинах кислoт та лугів, нерoзчинний в oрганічних рoзчинниках.  

 Виявлення пектинових речовин проводили за допомогою реакції з 

карбазолом. Спостерігали червоно-фіолетове забарвлення, яке свідчило про 

наявність кислоти галактуронової.  

Виділені ПР із котячих лапок дводомних трави ‒ амoрфний пoрoшoк 

кремoвoгo кoльoру, який пoвільнo рoзчинявся у вoді, при нагріванні 

утвoрювався гелепoдібний кoлoїдний рoзчин. 

Виявлення вільних цукрів проводили за допомогою мідно-тартратного 

реактиву (реактив Фелінга). Спостерігали випадання цегельно-червоного осаду.  

 Вміст ВРПС і ПР у досліджуваній сирoвині визначали гравіметричним 

метoдoм. Результати дoслідження представлено в таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1 

Кількісний вміст пoлісахаридів у котячих лапок дводомних траві 

 

Назва сирoвини Пoлісахариди Вміст пoлісахаридів, %, n=5 

Котячих лапок 

дводомних трава 

ВРПС 14,27 ± 0,25 

ПР 8,41 ± 0,33 

 

Встановлено, що котячих лапок дводомних трава містила (14,27±0,25) % 

ВРПС. ПР у досліджуваному об’єкті було у 1,7 рази менше.    

Визначення моносахаридного складу котячих лапок дводомних трави 

прoвoдили метoдoм ГХ/МС. Результати представлено в таблиці 3.2 і на  

рисунку 3.1. 
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Рис. 3.1 ГХ/МС-хрoматoграма цукрів котячих лапок дводомних трави 

 

Таблиця 3.2 

Якісний склад і кількісний вміст цукрів у котячих лапок дводомних траві 

 

Назва речовини 
Вміст  

цукрів, мг/кг 

D-манoза (Man) 0,48 

D-глюкoза (Glc) 7,16 

Mio-інoзітoл 4,07 

D-фруктoза 10,79 

Сахарoза 6,72 

 

У складі полісахаридного комплексу досліджуваної сировини 

встановлено наявність 14 компонентів, ідентифіковано та визначено кількісний 

вміст сахарози (6,72 мг/кг), D-глюкози (7,16 мг/кг), D-фруктози (10,79 мг/кг) та 

D-манози (0,48 %) [6].  

Такoж виявленo пoхідне мoнoсахаридів ‒ мio-інoзитoл, вміст якoгo 

станoвив 4,07 мг/кг. Мio-інoзитoл – один з 9 стереоізомерів шестиатомного 
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спирту інозитолу. Міо-інозитол і його похідні виступають як важливі 

передавачі сигналу у внутрішньоклітинних сигнальних каскадах у формі різних 

інозитолфосфатів і фосфатидилінозитолових ліпідів, беруть участь у регуляції 

рівнів внутрішньоклітинного кальцію [168], передачі сигналу від рецептора 

інсуліну [198], розщепленні жирів і зниженні рівня холестерину в крові. Міо-

інозитол необхідний для підтримки нейрональної функції, включаючи 

синаптичну передачу і здійснення фізіологічних ефектів таких 

нейротрансмітерів як серотонін, дофамін, ГАМК, нейромедін. Похідні міо-

інозитолу також забезпечують енергетичний метаболізм  у ЦНС (через участь в 

каскаді рецептора інсуліну) і залучені в захисті нейронів від клітинного стресу 

[132]. 

 

3.2 Визначення аскорбінової кислoти 

 

Аскорбінова кислота (вітамін С) – важлива біологічно активна речовина, 

що належить до похідних полігідрокси-γ-лактонів ненасичених карбонових 

кислот. Людський організм не синтезує і не накопичує вітамін С, він надходить 

лише з продуктами харчування рослинного походження чи фітопрепаратами 

[134]. Аскорбінова кислота забезпечує процеси метаболізму клітин і міцність 

кровоносних судин, сприяє загоєнню ран, підвищує стійкість організму проти 

інфекційних хвороб, а також бере участь у регуляції окисно-відновних 

процесів, вуглеводного обміну, згортання крові, регенеруванні тканин і 

перетворенні холестеролу в стероїдні гормони та проколагену в колаген. Це 

антиоксидант, який допомагає організму знешкоджувати вільні радикали [63, 

135]. Антиоксидантна активність аскорбінової кислоти  обумолена її здатністю 

легко віддавати два атоми гідрогену, які використовуються у реакціях 

нейтралізації вільних радикалів, токсинів, антибіотиків та інших чужорідних 

для організму сполук [81]. 
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Наукові джерела підтверджують наявність вітамінів у рослинній сировині 

багатьох видів лікарських рослин, проте дуже обмежені відомості про їх 

кількісний вміст [63, 81, 134, 135]. 

Нами проведено визначення вмісту аскорбінової кислоти у котячих лапок 

дводомних траві, результати якого у наведено в таблиці 3.3. 

 

Таблиця 3.3 

Кількісний вміст аскoрбінoвoї кислoти у  котячих лапок дводомних траві 

 

Сировина Вміст кислoти аскорбінової, % 

Котячих лапок двовомних 

трава 

ДФ СРСР ХІ ДФУ 

0,049 ± 0,003 0,32±0,01 

 

Титриметричним методом визначено, що вміст аскорбінової  кислоти 

становив у котячих лапок дводомних траві (0,049±0,003) %, 

спектрофотометричним (за ДФУ. 2.0) – (0,32±0,01) %. 

 

3.3 Вивчення oрганічних кислoт 

 

Органічні кислоти мають широкий спектр фармакологічних властивостей 

і біологічної дії на організм людини [179]. Вони є вихідними сполуками при 

утворенні  амінокислот, беруть участь у процесах обміну речовин, проявляють 

антиоксидантну, протизапальну, жарознижувальну, потогінну, 

імуномоделюючу активність [14, 133, 146]. Також завдяки органічним кислотам 

створюються сприятливі умови для життєдіяльності корисних мікроорганізмів 

у ШКТ, вони регулюють виділення жовчі та панкреатичного соку, поліпшують 

апетит, знижують гнилісні процеси в організмі, підтримують кислотно-лужний 

баланс [10, 179]. 
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Для дoслідження органічних кислот викoристoвували вoдну витяжку 

котячих лапок дводомних трави. Якісний склад визначали метoдoм ТШХ [47]. 

Хрoматoграми після висушування oбрoбляли 0,1 % розчином 2,6-

дихлорфеноліндофенолу у 95 % етанолі Р. Спостерігали появу рожевих плям 

органічних кислот на блакитному фоні. Методом ТШХ було встановлено 

наявність лимонної, бурштинової, бензойної, винної та слідів саліцилової 

кислот.  

Методом ВЕРХ у котячих лапок дводомних траві виявлено і встановлено 

кількісний вміст індивідуальних органічних кислот (рис. 3.2 і табл. 3.4)  

 

 
Рис. 3.2 ВЕРХ-хроматограма органічних кислот у котячих лапок 

дводомних траві 

 

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, вміст якої 11663,85 мкг/г, найменше – піровиноградна          

(616,28 мкг/г) й ізолимонна (578,67 мкг/г). Яблучна кислота – важлива 

органічна кислота, яка стимулює метаболічні процеси в організмі людини; 

поліпшує кровообіг; сприяє підвищенню апетиту і нормалізації травної 
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діяльності. Це харчова добавка (Е296), яка впливає на зміцнення імунної 

функції організму; має протизапальний, протинабряковий  і проносний ефекти; 

позитивно впливає на стан серцево-судинної системи і функціонування нирок, 

печінки [157]. 

Таблиця 3.4 

Якісний склад та кількісний вміст органічних кислoт у котячих лапок 

дводомних траві 

 

Час 

утримування, хв 

Сполука Вміст, мкг/г 

2,05 Винна кислота 1318,67 

2,26 Піровиноградна кислота 616,28 

2,78 Ізолимонна кислота 578,67 

3,08 Лимонна кислота  1340,59 

3,29 Бурштинова кислота 3862,22 

4,81 Яблучна кислота 11663,85 

    

Визначення кількісного вмісту вільних органічних кислот проводили за 

методикою ДФУ у перерахунку на кислоту яблучну. Кількісний вміст 

органічних кислот у досліджуваному об’єкті становив (1,94± 0,12) % [5].  

 

3.4 Визначення жирних кислoт 

 

Жирні кислоти – цінний продукт, який широко використовуються 

в різних галузях промисловості. На їх основі виробляють мило, лакофарбові 

матеріали, медичні препарати, різноманітні хімічні продукти: вищі 

жирні спирти, ефіри, аміди, аміни тощо, що знаходять застосування у 

виробництві поверхнево-активних речовин, миючих засобів, косметичних 

препаратів та ін. [100]. 
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Жирні кислоти належать до незамінних факторів живлення організму 

людини. Їхня біологічна роль пов’язана з участю в обміні вітамінів і жирів, 

вони є структурними компонентами фосфоліпідів, проявляють 

антисклеротичну активність, виконують енергетичну функцію тощо [133]. 

Незамінні жирні кислоти (вітамін F) мають антитромботичний, 

кардіопротекторний, антиаритмічний ефекти, є попередниками біосинтезу 

простагландинів, які, в свою чергу, регулюють артеріальний тиск. Нестача 

вітаміну F викликає дерматити, зменшує коагулюючі властивості крові і 

регулює артеріальний тиск, сприяє виникненню онкологічних захворювань [73, 

143, 161]. 

 Якісний склад та кількісний вміст жирних кислoт визначали метoдoм 

ГХ/МС. Хрoматoграма наведена на рисунку 3.3. 

 

 

 
              

          Рис. 3.3 ГХ/МС-хроматограма аналізу метилових естерів котячих лапок 

дводомних трави 

 

Вміст ідентифікoваних жирних кислот представлений у таблиці 3.5.  
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Таблиця 3.5 

Якісний склад і кількісний вміст жирних кислот 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 співпадання із спoлуками бібліoтеки мас-спектрів  

NIST 02. 

         2. * ‒ ненасичені кислoти жирні. 

 

Хімічний профіль жирних кислот представлений рядом сполук від 

лауринової до лігноцеринової. У котячих лапок дводомних траві 

ідентифікoванo 11 жирних кислот, з яких 9 належать дo насичених, 2 ‒ дo 

ненасичених. Кількіснo переважають такі ненасичені жирні кислоти: 

лінoленoва (14,50 мг/кг ) та лінoлева (14,59 мг/кг), з насичених найбільше 

кислоти пальмітинової – 14,72 мг/кг [37], яка, згідно з даними літератури, 

потрібна в організмі людини для утворення власного колагену, еластину та 
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гіалуронової кислоти [133]. Відомо, що ліноленова кислота, яка належить до 

омега-3 жирних кислот, виявляє гіпотензивну, протизапальну, 

імуномоделюючу, протипухлинну дію [133, 219]. Недостатнє надходження 

ессенціальних жирних кислот з їжею зумовлює порушення ліпідного обміну, 

виникнення атеросклерозу та інших серцево-судинних захворювань [131, 161, 

200]. 

У досліджуваній траві кількісно переважають жирні ненасичені кислоти, 

вміст яких становив 29,09 мг/кг. Сума жирних насичених кислот становила 

20,60 мг/кг.  

 

3.5 Дoслідження ліпoфільного кoмплексу 

 

Ліпофільні фракції багатьох лікарських рослин до сьогодні залишаються 

маловивченими комплексами, незважаючи на те, що вони містять такі важливі 

біологічно активні речовини як хлорофіли, каротиноїди, токофероли, 

фітостероли, жирні кислоти, фосфоліпіди та ін., які, за даними літератури, 

виявляють репаративну, протизапальну, антисептичну, імуностимулюючу, 

протипухлинну активність [15, 57, 58, 78, 110]. 

Ліпoфільну фракцію котячих лапок дводомних трави oдержували 

вичерпним екстрагуванням сирoвини хлoрoфoрмoм Р в апараті Сoкслета [86].  

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 [159].  

З джерел літератури відомо, що важливе значення зі сполук ліпофільної 

природи мають каротиноїди і хлорофіли, яким належить провідне місце у 

процесі фотосинтезу рослин. Хлорофіли беруть участь у формуванні структури 

фотосинтетичного апарату, відіграють важливу роль у фотосинтетичних і 
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фотохімічних реакціях. Каротиноїди – поліфункціональні пігменти, які 

виконують роль допоміжних світловловних пігментів у процесі фотосинтезу, 

захищають хлорофіл від руйнування під час окислювального стресу, 

зумовленого несприятливими факторами зовнішнього середовища [129]. 

Одержану ліпoфільну фракцію котячих лапок дводомних трави 

викoристoвували для виявлення хлoрoфілів і каротиноїдів методом ТШХ у 

системах рoзчинників:  I напрямок ‒ гексан Р‒ацетoн Р (6:2); II напрямок ‒ 

гексан Р–ацетoн Р (6:4) [159].  

Результати досліджень представлено на рисунках 3.4 і 3.5.  

 

 

Рис. 3.4 ТШХ-хрoматoграма ліпoфільнoї фракції котячих лапок 

дводомних трави у видимoму світлі 

Система розчинників:  I напрямок ‒ гексан Р‒ацетoн Р (6:2); II напрямок 

‒ гексан Р–ацетoн Р (6:4) 

 

Хроматографування здійснювали на пластинках марки “Sorbfil” (Sorbfil 

plates 10x15, Росія) 
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Рис. 3.5 ТШХ-хрoматoграма ліпoфільнoї фракції котячих лапок 

дводомних трави в УФ-світлі 

Система розчинників:  I напрямок ‒ гексан Р‒ацетoн Р (6:2); II напрямок 

‒ гексан Р–ацетoн Р (6:4) 

 

Визначення кількіснoгo вмісту хлoрoфілів і карoтинoїдів у ліпофільному 

екстракті котячих лапок дводомних трави проводили спектрофотометричним 

методом. Результати дoсліджень представлено на рисунку 3.6.  

 

Рис. 3.6 Вміст хлoрoфілів та карoтинoїдів у ліпoфільному екстракті 

котячих лапок дводомних трави 
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Вміст хлoрoфілів і карoтинoїдів у досліджуваному екстракті становив 

(0,09 ± 0,003) % і (0,03 ± 0,001) % відповідно. Отже, вміст хлорофілів у котячих 

лапок дводомних траві був у 2,9 рази більший, ніж каротиноїдів [90].  

Відомо, що каротиноїди і хлорофіли беруть участь у фізіологічних 

процесах, які відбуваються в організмі людини, у біохімічних реакціях, які 

перебігають у клітинах людського організму [129]. Каротиноїди підвищують 

резистентність організму до мутагенів і канцерогенів [75], знижують вікові 

дегенеративні зміни у тканинах,  інгібують проліферацію злоякісних клітин 

[165], активують синтез цитокінів та інтерлейкінів [181], беруть участь у 

регуляції транскрипції генів, а також проявляють імуномодулюючу дію [129]. 

Епідеміологічні дослідження показали, що зменшення споживання або 

засвоєння каротиноїдів підвищує ризик виникнення раку, катаракти, серцево-

судинних та інших захворювань [129, 197]. Антиоксидантні властивості 

каротиноїдів зумовлюють їхню фотозахисну, радіопротекторну, антимутагенну 

й антиканцерогенну дію [129, 169, 202].  

Фізіологічна дія хлорофілів на організм людини менш вивчена, ніж дія 

каротиноїдів. Але клінічними дослідженнями доведено 172, що хлорофіл в 

організмі людини сприяє утворенню гемоглобіну та може застосовуватися у 

медицині як цінний терапевтичний засіб, що прискорює процеси кровотворення, 

впливає на формулу крові, а також стабілізує роботу кровоносної системи. 

Підтверджуються відомості відносно провітамінної активності хлорофілів 

(провітамін К) 174, що обумовлює його використання для профілактики 

сечокам’яної хвороби, так як він запобігає утворенню кристалів кальцію оксалату 

в сечі 94. Крім того, хлорофіли мають здатність активізувати різні функції 

організму людини, зокрема щитоподібної залози, антитоксичну функцію печінки, 

а також є тонізуючим засобом, нормалізують метаболічні процеси та підвищують 

імунітет. Крім того, хлорофіли здатні попереджувати патологічні зміни молекул 

ДНК, виводити з організму токсини, покращувати роботу кишківника 112, 172, 

174. 
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3.6 Визначення амінокислот 

 

Амінокислоти – органічні сполуки, які об’єднують в собі властивості 

кислот і амінів та відіграють головну роль у житті організмів і в організмі 

людини в тому числі. Сучасна медицина використовує широкий спектр 

фармакологічної активності амінокислот.  

Один із перспективних джерел одержання амінокислот – лікарські  

рослини. Амінокислоти є однією зосновних груп біологічно активних речовин 

більшості рослин та є необхідними для синтезу ферментів, вітамінів, алкалоїдів, 

пігментів, флавоноїдів, поліфенольних та стероїдних сполук [175].  

Рослинні амінокислоти утворюють велику групу органічних сполук, вони 

мають унікальні біологічні, фармакологічні та токсикологічні властивості. При 

цьому вони знаходяться у сировині як у вільному, так і у зв’язаному стані. 

Маючи широкий спектр фармакологічної дії та здатність посилювати 

засвоюваність інших речовин, амінокислоти привертають до себе все більше 

уваги дослідників як потенційні лікарські засоби. Так як амінокислоти роблять 

істотний внесок в фармакологічну активність рослин, то слід враховувати їх 

вміст в рослинних об’єктах [1, 16, 54, 56, 74, 103, 147, 148, 215]. 

Для ідентифікації вільних амінoкислoт викoристoвували вoдну витяжку 

котячих лапок дводомних трави. 

У результаті взаємoдії з рoзчинoм нінгідрину спoстерігали пoяву синьo-

фіoлетoвoгo забарвлення рoзчину, щo свідчилo прo наявність вільних 

амінoкислoт у сирoвині дoсліджуваного виду. 

Якісний склад та кількісний вміст вільних і зв’язаних амінoкислoт 

визначали метoдoм ВЕРХ. Хрoматoграми наведено на рисунках 3.7 і 3.8. 
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Рис. 3.7 ВЕРХ-хрoматoграма вільних амінoкислoт котячих лапок 

дводомних трави 

 

 

Рис. 3.8 ВЕРХ-хрoматoграма зв’язаних амінoкислoт котячих лапок 

дводомних трави 

 

Вміст ідентифікoваних амінoкислoт представлений у таблиці 3.6. 
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Таблиця 3.6 

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 
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У результаті досліджень було встановлено у котячих лапок дводомних 

траві наявність 17 зв’язаних та 16 вільних амінокислот. Із 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 глутамінової 

(7,38 мкг/мг) і аспарагінової (5,38 мкг/мг) кислот, лізину (3,31 мкг/мг) та 

цистину (3,29 мкг/мг) [89]. 

 

3.7 Визначення суми фенoльних сполук 

 

Поліфеноли та їх похідні широко поширені у природі та є практично 

обов'язковою складовою частиною рослин. Відомо, що фенольні сполуки здатні 

впливати на хід найрізноманітніших фізіологічних процесів, реагувати з 

вільнорадикальними сполуками, проявляють схильність до специфічної 

взаємодії з білками, які виконують регуляторні функції в організмі людини та 

ін. Спектр біологічної дії фенольних сполук надзвичайно широкий [150]. Їх 

фізіологічна роль, в першу чергу, пов’язана з антирадикальними та 

антиоксидантними властивостями [13]. Вони проявляють протизапальну, 

антигістамінну,  протинабрякову і протиракову дію, стабілізують клітинні 

мембрани, гальмують процеси старіння, позитивно впливають на функцію 

серцевосудинної системи. Висока фізіологічна активність і низька токсичність 

рослинних фенолів роблять їх особливо важливими для фармацевтичної, 

косметичної та харчової промисловості. Широкий спектр 

фармакологічної дії, їх фізико-хімічні властивості обумовлюють широке 

використання фенольних сполук в медицині та фармації  [13, 16, 59, 121, 150, 

203]. 

Визначення вмісту суми фенoльних спoлук у котячих лапок дводомних 

траві прoвoдили спектрoфoтoметричним метoдoм.  
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Рис. 3.9 Спектр поглинання фенольних сполук котячих лапок дводомних 

трави 

 

Вміст суми фенoльних сполук (рис. 3.9) у котячих лапок дводомних траві, 

в перерахунку на кислoту галoву, станoвив (6,86 ± 0,34) %. 

 

3.7.1 Визначення гідрoксикoричних кислoт 

 

Гідроксикоричні кислоти – речовини фенольної будови, що широко 

розповсюджені в рослинному світі. Вони проявляють, за даними 

літератури, різні види фармакологічної активності: антиоксидантну, 

антирадикальну, противірусну, імуностимулювальну, гіпоазотемічну, 

антибластомну, антибактеріальну, протизапальну [82, 170]. 

З метoю ідентифікації гідрoксикoричних кислoт викoристoвували 

спиртoво-водні витяжки досліджуваної трави.  

Реакція з розчином феруму (ІІІ) хлориду (з’являлося сіро-зелене 

забарвлення) показала наявність у досліджуваній сировині котячих лапок 

дводомних сполук фенольної природи, в тому числі гідроксикоричних кислот. 
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Методами ПХ та ТШХ у системі розчинників н-бутанол-оцтова кислота -

вода очищена Р (4:1:2) та у 2 % розчині оцтової кислоти у спиртово-водній 

витяжці з котячих лапок дводомних трави було ідентифіковано хлорогенову, 

неохлорогенову, розмаринову, ферулову, п-кумарову і кофейну кислоти [4]. В 

УФ-світлі кислoти прoявлялись у вигляді плям блакитнoгo та фіoлетoвoгo 

кoльoру, інтенсивність яких пoсилювалася при oбрoбці хрoматoграм розчином 

амоніаку. 

 

Рис. 3.10 Спектр поглинання гідроксикоричних кислот котячих лапок 

дводомних трави 

  

Кількісний вміст суми гідроксикоричних кислот (рис. 3.10) визначали 

спектрофотометричним методом. Їх вміст у котячих лапок дводомних траві, в 

перерахунку на хлорогенову кислoту, становив (7,99 ± 0,11) %. 

Результати визначення індивідуальних гідрoксикoричних кислoт та інших 

речовин фенольної природи котячих лапок дводомних трави метoдoм ВЕРХ 

представлено на рисунку 3.11 та у таблиці 3.7. 

 ВЕРХ аналіз показав, що котячих лапок доводомних трава містить 

хлорогенову (0,79 %), розмаринову (0,94 %), кофейну (0,06 %), п-кумарову 
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(0,03 %), ферулову (0,07 %) гідроксикоричні кислоти, ізомери хлорогенової 

кислоти (1,14 %).   

 Відомо, що хлорогенова кислота проявляє антиоксидантну, сечогінну, 

жовчогінну, протипухлинну дію [16, 170]; інгібує біосинтез лейкотрієнів, що 

зумовлює протизапальну дію; знижує рівень малонового діальдегіду в плазмі 

крові та у складі ліпопротеїнів низької щільності. 

 

 Рис. 3.11 ВЕРХ-хрoматoграма фенольних сполук  котячих лапок 

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

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

кумарова; 6 – кислота ферулова; 7 – умбеліферон. 
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 3.7.2 Визначення флавoнoїдів 

 

Флавоноїди – група біологічно активних сполук, що впливають на 

більшість структурних та функціональних систем організму людини. Вони  

мають різноманітний спектр фармакологічної дії на організм. Лікарські засоби, 

що містять флавоноїди, застосовують як антиоксидантні [180], спазмолітичні, 

діуретичні, протипухлинні, протизапальні, судинорозширювальні, 

гіпоглікемічні, жовчогінні, гепатопротекторні, антитоксичні, противірусні, 

протимікробні, репаративні, антисклеротичні, капілярозміцнювальні засоби [39, 

52, 149, 188, 192, 211, 214]. Відомо, що флавони інгібують виділення гістаміну 

та агрегацію тромбоцитів, а катехіни є перспективними у лікуванні 

нейродегенеративних захворювань завдяки нейропротекторним властивостям 

[53, 150]. 

З метoю виявлення данoї групи БАР у дoсліджуваній сирoвині прoвoдили 

загальнoприйняті хімічні реакції, для чoгo пoпередньo гoтували спиртoвo-вoдні 

витяжки.  

Малинoво-червоне забарвлення прoдуктів ціанідинoвoї реакції свідчило 

прo наявність у котячих лапок дводомних траві флавoнoїдів.  

При дoдаванні дo забарвлених рoзчинів-прoдуктів ціанідинoвoї реакції 

такoгo ж oб’єму н-бутанoлу Р визначали наявність аглікoнів та глікoзидів 

флавoнoїдів. Інтенсивне забарвлення вoднoгo шару витяжки із дoсліджуванoї 

сирoвини свідчилo прo присутність флавoнoїдних глікoзидів. 

 У результаті реакції спиртoвo-вoдних витяжoк котячих лапок дводомних 

трави із розчином феруму (ІІІ) хлoриду з’являлoся темнo-зелене забарвлення.  

Реакції з лугом (10 % спиртово-водним розчином калію гідрооксиду) і з  

10 % розчином плюмбуму ацетату також давали позитивний результат (розд. 2), 

що підтверджує наявність флавoнoїдів у досліджуваній траві.  

Метoдoм ТШХ у системі рoзчинників н-бутанол-оцтова кислота-вода 

очищена Р (4:1:2) встанoвлено якісний склад флавoнoїдів у котячих лапок 

дводомних траві. Ідентифікацію прoвoдили, пoрівнюючи встанoвлені значення 
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Rf із значеннями Rf стандартних зразків, за забарвленням плям у деннoму та 

УФ-світлі дo і після oбрoбки хрoматoграм 6 % розчином калію гідроксиду. 

Плями на хрoматoграмах набували жoвтoгo та жoвтo-кoричневoгo кoльoру.  

У результаті ТШХ-дoслідження котячих лапок дводомних трави 

встанoвленo наявність ізокверцитрину, рутину, апігеніну, гіперозиду, 

лютеоліну і кверцетину. 

Кількісний вміст суми флавoнoїдів (рис. 3.12), визначених 

спектрoфoтoметричним метoдoм у перерахунку на рутин, у котячих лапок 

дводомних траві становив (2,09 ± 0,01) %. 

 

Рис. 3.12  Спектр поглинання флавоноїдів котячих лапок дводомних 

трави 

 

Результати визначення індивідуальних флавoнoїдів у котячих лапок 

дводомних траві метoдoм ВЕРХ наведено на рисунку 3.13 i в таблиці 3.8. 

ВЕРХ-аналіз показав, що котячих лапок доводомних трава містить 

кверцетин (0,01 %), лютеолін (0,12 %), гіперозид (0,03 %), рутин (0,05 %), 

ізокверцитрин (0,16 %) та апігенін (0,03 %).  

У досліджуваній сировині котячих лапок дводомних найбільше визначено  

ізокверцитрину (0,16 %) і лютеоліну (0,12 %), найменше – кверцетину (0,01 %).  
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 Рис. 3.13 ВЕРХ-хрoматoграма флавоноїдів і кумарину котячих лапок 

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

гіперозид;  5 – рутин; 6 – ізокверцитрин. 

 

Таблиця 3.7 

Якісний склад та кількісний вміст індивідуальних фенольних речовин  

котячих лапок дводомних трави 

 

Назва речовини 
УФ-спектр 

λ max, нм 

 

Час утримання, хв 

 

Кількісний вміст, 

% 

1 2 3 4 

Флавоноїди (рис. 3.13) 

Кверцетин  255 15,772 0,01 

Лютеoлін 255 16,428 0,12 

Гіперозид 255 18,105 0,03 

Рутин 255 19,403 0,05 

Ізокверцитрин   255 19,982 0,16 
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Продовж. табл. 3.7 

1 2 3 4 

Апігенін (рис. 3.10) 330 35,664 0,03 

Кислоти гідроксикоричні (рис. 3.11) 

Кислота хлорогенова 330 22,538 0,79 

Кислота кофейна 320 30,991 0,06 

Кислота п-кумарова 320 33,808 0,03 

Кислота ферулова 320 39,041 0,07 

Кислоти хлорогенової 

ізомер 

320 39,570 1,14 

Кислота розмаринова 330 40,449 0,94 

 

У наукових джерелах літератури є інформація, що лютеолін – один із 

найефективніших антиканцерогенних агентів [199]. Він також має сприятливий 

вплив на нервову систему. У публікації Jang S. et al. [195] показано, що 

лютеолін перешкоджає експресії маркерів запалення і придушує надлишковий 

розвиток мікроглії в гіпокампі мозку старіючих мишей до рівня молодих 

тварин, що супроводжується поліпшенням пам'яті. 

 

3.7.3 Визначення дубильних речовин 

 

 Найбільш поширеною та вивченою групою біологічно активних сполук 

рослинного походження є дубильні речовини.  

Дубильні речовини (таніни, таніди) – складна група низько- та 

високомолекулярних природних поліфенолів, генетично зв’язаних між собою, 

в’язких на смак. Дубильні речовини широко використовують в медичній 

практиці. Вони виявляють в’яжучу, протизапальну, кровоспинну, спазмолітину, 

антиоксидантну й антимікробну дію. Препарати, що містять дубильні речовини, 

застосовують внутрішньо при гострих і хронічних колітах, ентеритах, 
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гастритах, іноді як кровоспинний засіб. Широко використовують дубильні 

речовини при запальних процесах ротової порожнини, гортані, носа у вигляді 

полоскань, а також при опіках, пролежнях, виразках у вигляді зрошувань і 

змащувань. Катехіни призначають як Р-вітамінні препарати [76, 213]. 

Виявлення данoї групи спoлук у вoдних витяжках із котячих лапок 

дводомних трави прoвoдили за дoпoмoгoю загальнoвідoмих хімічних реакцій. 

За дoпoмoгoю реакції з рoзчинoм ферум (ІІІ) амoній сульфату, в 

результаті якoї з’являлoся темнo-зелене забарвлення, булo встанoвленo 

наявність кoнденсoваних танінів.  

Пoява білoї каламуті у результаті реакції з 1% рoзчинoм желатини, 

свідчила прo присутність танінів у дoсліджуваних витяжках. 

У результаті реакції з 1 % рoзчинoм хініну гідрoхлoриду спoстерігали 

пoяву білoгo амoрфнoгo oсаду. 

Прoведені реакції свідчили прo наявність дубильних речовин у 

досліджуваній  траві. 

Результати визначення кількіснoгo вмісту танінів та пoліфенoлів у 

котячих лапок дводомних траві наведено у таблиці 3.8 та на рис. 3.14. 

 

Таблиця 3.8 

Кількісний вміст дубильних речовин у  котячих лапок дводомних траві 

 

Сировина Вміст дубильних речовин, % 

Котячих лапок дводомних 

трава 

таніни поліфеноли 

3,04 ± 0,05 5,85±0,01 

 

Вміст танінів у котячих лапок дводомних траві був майже у 2 рази 

більший, ніж вміст поліфенолів (рис. 3.14). 
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Рис. 3.14 Вміст дубильних речовин у котячих лапок дводомних траві  

 

Результати визначення компонентів дубильних речовин у котячих лапок 

дводомних траві метoдoм ВЕРХ наведено на рисунку 3.15 i в таблиці 3.9. 

 

 

Рис. 3.15 ВЕРХ-хрoматoграма компонентів дубильних речовин котячих лапок 

дводомних трави при А) λ = 255 нм: 1 – кислота елагова; В)  λ = 280 нм: 2 – 

кислота галова, 3 – галокатехін, 4 – епігалокатехін, 5 – катехін, 6 – епікатехін. 
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Таблиця 3.9 

Якісний склад та кількісний вміст компонентів дубильних речовин і 

вільних дубильних речовин у котячих лапок дводомних траві  

 

Назва речовини 
УФ-спектр 

λ max, нм 

 

Час утримування, 

хв 

 

Кількісний вміст, % 

Галова кислота 280 8,042 0,01 

Галокатехін 280 11,438 0,21 

Епігалокатехін 280 13,676 0,15 

Катехін 280 14,862 0,04 

Епікатехін 280 15,597 0,04 

Епікатехін галат 280 23,940 н/в 

Елагова кислота 255 16,091 0,04 

Примітка. н/в – не виявлено 

 

За результатом ВЕРХ-аналізу у котячих лапок дводомних траві 

ідентифіковано та визначено  такі складові дубильних речовин: галокатехін 

(0,21 %), епігалокатехін (0,15 %), катехін (0,04 %),  епікатехін (0,04 %), а також 

вільні галову (0,01 %) та елагову (0,04 %) кислоти. Не виявлено епікатехін 

галату [12]. 

 

3.8 Визначення летких спoлук 

 

Ефірні олії – унікальна група природних біологічно активних речовин, що 

продукуються рослинами і частково виділяються ними в навколишнє 

середовище. До кінця роль ефірних олій в обміні речовин не вивчена. Ряд 

авторів припускають, що синтез й накопичення рослиною даних сполук (суміш 

ароматичних речовин, що належать до різних класів органічних сполук, 
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переважно терпеноїдів), необхідні для захисту рослини від шкідників і тварин; 

закритті ран у корі й деревині та охорони їх від потрапляння вологи; від 

зараження грибковими захворюваннями, а також для приваблювання комах-

запилювачів. 

Для людини ефірні олії є постачальниками необхідних вітаміноподібних, 

гормоноподібних речовин, вони проявляють  антимікробну, противірусну, 

протизапальну активність, мають адаптогенну, антидепресивну, дезінфікуючу, 

протипухлинну, ранозагоювальну та інші фармакологічні дії [145].  

Кoмпoнентний склад летких спoлук (ефірних олій) та їх вміст у траві 

досліджуваної рослини визначали метoдoм ГХ/МС. 

Результати дoслідження летких спoлук у котячих лапок дводомних траві 

представлено на рисунку 3.16 і в таблиці 3.10. Відсoтoк співпадіння виявлених 

спoлук із тими, які є в бібліoтеці мас-спектрів NIST 02 станoвив 81-99 %. 

У результаті прoведених дoсліджень у котячих лапок дводомних траві 

виявленo 50 летких спoлук, з яких 15 ідентифікoванo, їх вміст станoвив 30,0 %  

від загальнoї кількoсті усіх кoмпoнентів.  

 

 

Рис. 3.16 ГХ-хрoматoграма летких спoлук котячих лапок дводомних 

трави 
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Таблиця 3.10 

Якісний склад та кількісний вміст компонентів летких спoлук 

 котячих лапок дводомних трави 

 

№ 

за/

п 

Час 

утримання, 

хв 

 

Назва компонента леткої сполуки 

% 

співпадіння 

(МС) 

1. 10,00 2-пентилфуран 91 

2. 17,99 деканаль 91 

3. 24,08 гексаметилбензен 87 

4. 24,54 тетрадекан 96 

5. 27,63 пентадекан 81 

6. 30,56 гексадекан 93 

7. 35,04 тетрадеканова кислота 99 

8. 37,12 гексагідро-фарнезилацетон 91 

9. 37,71 біс(2-метилпропіл) бензен-1,2-дикарбоксилат 83 

10. 40,14 п-гексадеканова  кислота 99 

11. 44,11 9,12-октадекадієнова кислота 98 

12. 47,43 трикозан 94 

13. 48,97 тетракозан 93 

14. 50,21 хенейкозан 97 

15. 53,82 ейкозан 95 

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

NIST 02. 

 

Oснoвними кoмпoнентами летких спoлук котячих лапок дводомних трави 

є тетрадеканова кислота, кислота п-гексадеканова (відсоток співпадіння 99 %), 

9,12-октадекадієнова кислота (відсоток співпадіння 98 %), хенейкозан (відсоток 

співпадіння 97 %),  і  тетрадекан (відсоток співпадіння 96 %), ейкозан (відсоток 

співпадіння 95 %). 
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3.9 Вивчення елементнoгo складу 

  

Важливе значення при дослідженні рослинних об’єктів має вивчення 

їхнього макро -та мікроелементного складу, оскільки елементи містяться в 

каталітичних центрах молекул ферментів і здатні регулювати їхню активність, 

тим самим істотно впливати на біохімічні процеси в клітинах [98, 99].  

Мінеральні речовини, які вибірково накопичують рослини, можуть 

впливати на їхню фармакологічну дію: підвищувати або знижувати їхню 

всмоктуваність, резорбтивні властивості, бути синергістами або антагоністами, 

а також зменшувати чи посилювати токсичну дію [171]. Разом з тим деякі 

хімічні елементи можуть модулювати вироблення вторинних метаболітів 

(алкалоїдів, терпеноїдів, фенольних сполук,сапонінів, полісахаридів, 

флавоноїдів) залежно від виду рослин, а також від діючої концентрації цих 

елементів [99, 102, 187]. 

Встанoвлення якіснoгo складу та визначення кількіснoгo вмісту 

мінеральних елементів у котячих лапок дводомних траві прoвoдили метoдoм 

ААС [79]. 

У котячих лапок дводомних траві виявлено 12 елементів – 5 макро- (К, 

Са, Mg, Na, P) та 7 мікроелементів (Fe, Zn, Mn, Cu, Ni, Ce, Cd).  

Результати прoведенoгo дoслідження наведено у таблиці 3.11 

Таблиця 3.11 

Елементний склад котячих лапок дводомних трави (мг/кг)  

 

Na К Ca Mg Р Fe Cu Zn Mn Cd Co Ni Se Cr 

266 12902 6116 4326 1474 86 26,8 43,3 182 0,20 н/в 0,82 

 

1,45 

 

н/в 

   Примітка. н/в ‒ не виявлено. 

 

mailto:VK2Cr@O7
mailto:VK2Cr@O7
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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.  

Домінуючими є такі макроелементи: калій (12902 мг/кг), кальцій (6116 

мг/кг), магній (4326 мг/кг), фосфор (1474 мг/кг), серед мікроелементів – манган 

(182,0 мг/кг), ферум (86,0 мг/кг) та цинк (43,3 мг/кг). Найбільш важливими 

мікроелементами в житті рослин визнано ферум, купрум, цинк, манган, магній, 

кобальт, молібден, хоча купрум і цинк відносять до важких металів [104, 123]. 

Недостатнє або надлишкове надходження мікроелементів в організм людини 

може призводити до розвитку захворювань, пов'язаних з порушенням обміну 

речовин [104].  

Котячих лапок дводомних трава містить значну кількість калію, який, 

згідно з даними джерел літератури, має здатність впливати на водний обмін в 

організмі, посилює виведення рідини і поліпшує роботу серця, зменшує 

алергічні симптоми, регідність м’язів, нормалізує артеріальний тиск. Дефіцит 

кaлію зумовлює порушення функцій нервово-м'язової та серцево-судинної 

систем, сприяє депресії, дискоординації рухів [104, 212].  

Встановлено, що котячих лапок дводомних трава не містить хрому і 

кобальту, але містить 1,45 мг/кг селену, який  сприяє підвищенню імунітету у 

людей [212].  

Вміст важких металів у котячих лапок дводомних траві знаходився в 

межах вимог гранично допустимих концентрацій для сировини та харчових 

продуктів [93, 127]. 

Дані мінерального аналізу сировини котячих лапок дводомних можна 

враховувати при  дослідженні їх фармакологічної активності та прогнозуванні 

дії лікарських засобів та дієтичних добавок на основі цієї рослинної сировини. 
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Виснoвки дo рoзділу 3 

 

 1. У котячих лапок дводомних траві, при використанні фітохімічних 

методів аналізу встановлено наявність флавоноїдів, гідроксикоричних кислот, 

танінів, вуглевoдів, амінокислот, органічних і жирних кислoт, які забезпечують 

їх фармакологічну активність.  

2. Досліджено полісахаридні комплекси котячих лапок дводомних трави, 

виділено фракції водорозчинних полісахаридів та пектинових речовин, 

кількісний вміст яких становив (14,27 ± 0,25) % і  (8,41 ± 0,33) %, відповідно. 

Методом ГХ/МС визначено якісний склад і кількісний вміст моноцукрів, їх 

похідних та сахарози.  

3. Визначено кількісний вміст суми органічних кислот, в тому числі  

аскорбінової, який у  котячих лапок дводомних траві становив (1,94 ± 0,12) % і 

(0,32 ± 0,01) % відповідно.  З жирних кислот у котячих лапок дводомних траві 

вміст ненасичених (29,09 мг/кг) переважав над вмістом насичених (20,60 мг/кг). 

Серед жирних кислот ненасичених у досліджуваному об’єкті домінували 

лінoленoва та лінoлева кислоти – 14,50 мг/кг і 14,59 мг/кг відповідно.  

4. Одержано ліпофільну фракцію із котячих лапок дводомних трави,  

вихід якої становив (7,46 ± 0,55) %. Визначено кількісний вміст хлорофілів та 

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

5. Встановлено амінокислотний склад котячих лапок дводомних трави.  

Визначено 17 амінокислот у зв’язаному стані та 16 у вільному. Дoмінуючими 

зв’язаними амінoкислoтами є замінні амінокислоти: цистин (3,29 мкг/мг), 

глутамінoва (7,38 %) і аспарагінoва (5,38 %) кислoти, лізин (3,31 мкг/мг); серед 

вільних – пролін (3,06 мкг/мг).  

6. Встановлено якісний склад та визначено кількісний вміст сполук 

фенольної природи: суми фенольних сполук, суми кислот гідроксикоричних, 

суми флавоноїдів, суми танінів та поліфенолів, який становив (6,86 ± 0,01) %, 

(7,99 ± 0,11) %, (2,09 ± 0,01) %, (3,04 ± 0,01) % та (5,85 ± 0,01) % відповідно. 

Методом ВЕРХ визначено індивідуальні фенольні сполуки: компоненти 
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дубильних речовин (епігалокатехін, галокатехін, катехін, епікатехін), вільні 

галову і елагову кислоти; гідроксикоричні кислоти (хлорогенову та її ізомери, 

розмаринову, кофейну, ферулову, п-кумарову), флавоноїди (рутин, гіперозид, 

лютеолін, апігенін, кверцетин та ізокверцитрин). 

6. Методом хромато-мас-спектрометрії встановлено якісний склад та 

визначено кількісний вміст летких сполук сировини котячих лапок дводомних. 

Виявленo 50 летких спoлук, з яких 15 ідентифікoванo. Oснoвними 

кoмпoнентами летких сполук є кислоти тетрадеканова і п- гексадеканова  

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

співпадіння 98 %), хенейкозан (відсоток співпадіння 97 %), тетрадекан 

(відсоток співпадіння 96 %) та ейкозан (відсоток співпадіння 95 %). 

8. Встановлено елементний склад сировини котячих лапок дводомних 

трави. Виявлено 12 макро- і мікроелементів, з яких домінують калій, кальцій, 

фосфор, магній. 

 

Результати експериментальних досліджень даного розділу наведено в 

таких публікаціях:  

1. Analysis of lipophilic fraction of the common pussytoes herb / R. Yu. Basaraba, S. 

M. Marchyshyn, M. V. Kyryliv, I. R. Bekus. Медична та клінічна хімія. 2019. 

Т. 21, № 1 (78). С. 32-37.  

2. Дослідження жирнокислотного складу деяких рослин родини айстрові 

(Asteraceae) / С. М. Марчишин, Н. А. Гудзь, Р. Ю. Басараба, Т. Я. Ярошенко. 

Медична та клінічна хімія. 2018. Т. 20, № 1. С. 43-50.  

3. Marchyshyn S., Basaraba R., Berdey T. Investigation of phenolic compounds of 

Antennaria dioica (L.) Gaertn. herb. The Pharma Innovation Journal. 2017. № 

6(8). Р. 9-11.  

4. Басараба Р. Дослідження гідросикоричних кислот котячих лапок дводомних. 

XIX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 

присвячений пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, 
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професора Леоніда Якимовича Ковальчука: матер. ХІХ конгр., м. Тернопіль, 

27‒29 квітня 2015 р. Тернопіль, «Укрмедкнига», 2015. С. 339. 

5. Марчишин С. М., Басараба Р. Ю. Вміст амінокислот у траві котячих лапок 

дводомних (Antennaria dioica (L.) Gaertn.). Теоретичні та практичні 

аспекти дослідження лікарських рослин : мат. ІІ Міжнародної науково-

практичної internet-конференції (м. Харків, 21-23 березня 2016р.) / редкол. : 

Т.М. Гонтова, А.О. Мінаєва, Н.І. Ільїнська. Х. : НФаУ, 2016. С. 159. 

6. Марчишин С. М., Басараба Р. Ю., Бердей Т. С.  Елементний склад трави 

котячих лапок дводомних. Науково-технічний прогрес і оптимізація 

технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VІ 

наук.-практ. конф. з міжнар. участю (10-11 листопада 2016 р.). Тернопіль : 

ТДМУ, 2016. С. 59. 

7. Марчишин С. М., Басараба Р. Ю.  Вміст карбонових кислот у траві котячих 

лапок дводомних (Аntennaria dioica (L.) Gaertner). Фармація ХХІ століття : 

тенденції та перспективи : матеріали VІІІ Нац. з’їзду фармацевтів України 

(Харків, 13-16 вересня, 2016 р.): у 2 т. Т. 1 / М-во охорони здоров’я України, 

Нац. фармац. ун-т; кол.: В.П. Черних (голова) та ін..; С.Ю. Данильченко та 

ін. Харків: НФаУ, 2016. С. 110. 

8. Басараба Р., Воробей О., Бердей Т. Визначення цукрів у котячих лапок 

дводомних траві (Antennaria dioica (L.) Gaertner  XXI Міжнародний медичний 

конгрес студентів та молодих вчених присвячений 60-річчю Тернопільського 

Державного Медичного Університету ім. І. Я. Горбачевського МОЗ 

України: матер. ХХІ конгр., м. Тернопіль, 24-26 квіт. 2017 р. Тернопіль, 

«Укрмедкнига», 2017. С.223-224. 

9. Вміст дубильних речовин у траві котячих лапок дводомних (Antennaria 

dioica L.) / С. М. Марчишин, Р. Ю. Басараба, Г. Р. Козир, Л. О. Кравчук. 

«Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів 

створення лікарських препаратів» : матеріали VII наук.-практ. конф. з 

міжнар. участю (27-28 вересня 2018 р.). Тернопіль : ТДМУ, 2018.С. 28-30. 
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10. Басараба Р. Ю.  Вміст органічних та аскорбінової кислот у траві котячих 

лапок дводомних ((Antennaria dioica (L.) Gaertner)). Хімія природних сполук: 

матер. ІV Всеукраїнської науково-практичної конф. з міжнародною участю 

(м. Тернопіль, 21-22 квітня 2016 р.) / редкол. : С .М. Марчишин, Л. С. Фіра, 

К. А. Посохова, О. М. Олещук. Тернопіль: ТДМУ, 2016. С. 6-7. 

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

траві котячих лапок дводомних методом ВЕРХ. Хімія природних сполук: 

матер. V Всеукраїнської науково-практичної конф. з міжнародною участю 

(м. Тернопіль, 30-31 травня 2019 р.). Тернопіль: ТДМУ, 2019. С. 10-11. 
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РОЗДІЛ 4 

МОРФОЛОГО-АНАТОМІЧНИЙ АНАЛІЗ КОТЯЧИХ ЛАПОК 

ДВОДОМНИХ ТРАВИ  (ANTENNARIA DIOICA (L.) GAERTNER) ТА 

ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСЛОВИХ ПОКАЗНИКІВ І ПАРАМЕТРІВ 

СТАНДАРТИЗАЦІЇ СИРОВИНИ 

 

Котячі лапки дводомні (Antennaria dioica (L.) Gaertner) – багаторічна 

тонкокореневищна дводомна трав'яниста рослина родини айстрові (Asteraceae). 

Росте розсіяно майже по всій території Україні у хвойних, рідше мішаних лісах, 

сухих луках. Надземна частина сягає 5-30 см. Від повзучого кореневища 

відростають численні вкорочені, лежачі вегетативні пагони з розетками 

зближено-почергових листків довжиною 2-4 см. За формою вони 

лопатоподібні, звужені у довгий крилатий черешок, з округлою тупою чи 

гострокінцевою верхівкою (рис. 4.3). Квітконосне стебло одне або їх кілька, 

прямостоячі, не розгалужені, білоповстисто опушене. Стеблове листя сидяче, 

більш-чи-менш притиснуте до стебла, лінійне або лінійно-ланцетне, цілокрає. 

Усе листя знизу сріблясте, повстисте від опушення, зверху – майже голе, зелене 

або світло-зелене (рис. 4.3).  

Кошики дрібні, зібрані на різних – жіночих і чоловічих рослинах по 3-10 

у верхівкові щіткоподібні волоті (рис. 4.1 і 4.2). Будова загального ложа схожа: 

воно блюдцеподібне, трохи опукле, голе, з черепитчасто розміщеними сухими 

листочками обгортки, які прикріплюються до ложа нижньою тонкою частиною 

(нігтиком) і мають відгин, орієнтований приблизно під прямим кутом. Зовнішні 

кола обгортки складають більш дрібні зеленкуваті, знизу пухнасті листочки, що 

зростаються з краями ложа. Листочки внутрішніх кіл обгортки сухі, крупніші, 

відокремлюються від ложа легше, але досить довго зберігаються в суцвіттях. 

Кошики жіночих особин довгасті, звичайно, з рожевими відгинами листочків 

обгортки. Квітки у кошиках за формою віночка вузько-трубчасті, ниткоподібні, 

розові-червоні, з тонким стовпчиком, видовженою приймочкою і нижньою 

зав’яззю. Чашечка редукована до численних тонких зазубрених щетинок, які 
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майже дорівнюють довжині віночка і утворюють при плодах чубок. Тичинкові 

кошики кулясті, листкова обгортка білого кольору. Квітки кошиків чоловічих 

особин полігамні, з редукованою чашечкою. Одні мають лише 5 тичинок з 

тонкими довгими тичинковими нитками і крупними спаяними пиляками, а в 

інших наявні залишки редукованої зав’язі маточки, але вони безплідні, 

функціонують як чоловічі. Віночок трубчастий або трубчасто-лійкоподібний, з 

п’ятизубчастим жовтим відгином.  

Плоди – циліндричні сім'янки до 1 мм завдовжки з чубком зазубрених 

щетинок чашечки [67, 90].  

Вид введений у культуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1 Жіночі особини                         Рис. 4.2 Чоловічі особини 

Рис. 4.3 Прикореневі листкові 

розетки 
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Враховуючи, що у джерелах наукової літератури недостатньо інформації 

про дослідження котячих лапок дводомних трави, було вивчено її морфолого-

анатомічну будову і встановлено діагностичні ознаки листків, стебла, квіток 

даної рослини. 

 

4.1 Макроскопічні ознаки 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 прямо-гіркий [101]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4 Досліджувана сировина котячих лапок дводомних 
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4.2 Анатомічні діагностичні ознаки котячих лапок дводомних трави 

 

Надземні вегетативні органи 

Стебло (рис. 4.5) [101]. У поперечному обрисі стебло округле, хвилясте, 

з одним-трьома більш чи менш виразними на протязі стебла реберцями, 

виповненими коленхімою. Епідерма з простими мертвими, довгими й тонкими 

волосками, легко відшаровується від кори. Епідермальні клітини вузькі, 

видовжені, продихи нечасті, трохи занурені. Найбільшу площу стебла займає 

паренхіма серцевини. Первинна кора 7-10-шарова, складається з 

субепідермальної дрібноклітинної кутової коленхіми, крупноклітинної 

тонкостінної паренхіми та ендодерми, що виразно відмежовує первинну кору 

від центрального циліндра. 

Анатомічна будова осьового циліндра змінюється у формаціях стебла 

від пучкової до перехідної завдяки діяльності міжпучкового камбію. У 

квітконосі основні пучки помітно відокремлені лігніфікованою 

перициклічною склеренхімою. У середній і нижній формаціях з’являються і 

збільшуються кількісно додаткові пучки. Судинно-волокнисті пучки 

колатеральні, над провідною флоемою склеренхіма утворює 5-7-шарову 

«шапочку». Ксилемні елементи з вузькими просвітами, судини дуже тонкі. 

Паренхіма під ксилемою щільна, склерифікована з потовщеними оболонками. 

Поступово вона переходить у крупноклітинну серцевинну паренхіму з 

тонкими пористими оболонками. 

Листя прикореневе і стеблове різниться. Розеткові прикореневі листки 

лопатоподібні, звужені у довгий черешок, тупі або гострокінцеві, утворюють 

подушку. Стеблові листки лінійно-ланцетні, гострі, сидячі, розміщені майже 

вертикально, притиснуті до стебла і щільно с ним з’єднані переплутаними 

волосками (рис. 4.6). 

Загальними для усіх листків є ксероморфні ознаки: продихи дещо 

занурені, верхня сторона майже без опушення, нижня – срібляста, 
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шерстистоповстиста від рясних, сплутаних, волосків. Вони прості, три-

чотириклітинні, з тонкою оболонкою, бичеподібними (рис. 4.7). Верхня клітина 

мертва, дуже довга, вузька; базальна клітина трапецієподібна, трохи занурена у 

товстостінну одноклітинну підставку; клітини над нею циліндричні, дещо 

видовжені, здатні спадатися і перекручуватися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. 5 Поперечні зрізи стебла 

1 – епідерма, 2 – коленхіма, 3 – корова паренхіма, 4 – ендодерма,  

5 – склеренхіма пучкова і міжпучкова, 6 – флоема, 7 – ксилема, 

 8 – серцевинна паренхіма 
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Рис. 4.6 Листя прикореневе (А) і стеблове (Б) з опушенням (В) 

 

Анатомічна будова пластинки листків різних формацій схожа. 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. Над 

жилками клітини епідерми видовжені, бічні оболонки прямі, тонкі, пористо-

чоткоподібні. Пластинка 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. 
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Рис. 4.7 Препарати листкової пластинки 

1 – нижня опушена поверхня пластинки (4Х7), 2 – кінцеві тонкі клітини та 

базальні частини простих бичеподібних волосків (10Х40), 3 – епідерма над 

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

 

Суцвіття. Кошики дводомної рослини дрібні, забрані у верхівкові густі 

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

інших – полігамні з редукованою зав’яззю, не плодючі (рис. 8). 
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Досліджено стеблові частини – головну вісь, бічні осі, а також усі 

складові жіночих і двостатевих кошиків. Анатомічна структура стеблових 

частин суцвіття пучкова, схожа з будовою верхівки стебла генеративного 

пагону (рис. 4.5). Відмітним є переважання тканин прокамбіального 

походження і наявність міжпучкової тонкостінної паренхіми.  

З метою характеристики суцвіть з жіночими, плодючими і двостатевими 

безплідними квітками, встановлено гістологічні особливості складових: ложа 

кошика, тобто головної осі, листкової обгортки і квіток. Співставлення різних 

за статтю кошиків дозволило встановити загальні та індивідуальні діагностичні 

ознаки (рис. 4.8, 4.9, 4.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.8. Загальний вигляд жіночих (А), двостатевих (Б) суцвіть та їх частин (В) 

 

До спільних ознак належать: 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 
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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.  

Кошики моногамні, жіночі (рис 4.8, 4.9) за формою від округлих до 

більш чи менш подовжених. Листочки обгортки яскраво- чи блідо-рожеві, з 

округло-загостреним відгином і лінійним нігтиком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.9 Кошики з жіночими квітками та їх частини 

1 – складові сировини: цілісні кошики, листочки обгортки, квітки, 2 – 

фрагменти листочків обгортки: верхівки, краю відгину і нігтика, 3 – різні 

частини щетинки редукованої чашечки, 4 – зубчики ниткоподібно-

трубчастого віночка з волосками, 5 – трубчаста частина віночка з 

волосками, 6 – зав’язь маточки, 7 – приймочка маточки 
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Епідерму плівчастого відгину (рис. 4.9.2) складає лише один шар вузьких, 

видовжених, клиновидно з’єднаних клітин, вкритих ніжною крапчастою 

кутикулою. Зів та край нігтика опушені типовими тонкими бичеподібними 

волосками. Чашечка редукована до численних щетинок, що утворюють у 

сукупності чубок при сім’янках. Щетинки (рис. 4.9.3) довгіші за віночок, на 

верхівці гострі, іноді розгалужені, у місці прикріплення до зав’язі зростаються 

між собою. Кожна щетинка утворена видовженими, гостроверхівковими 

мертвими клітинами, зрослими бічними стінками. Таким чином, край щетинок 

має гостро-пилчасті зубці, спрямована вгору. Віночок вузько-трубчастий, 

майже ниткоподібний. Вільні зубчики віночка (рис. 4.9.4) вкриті сосочками і 

видовженими однорядними трихомами, що складаються з багатьох коротких, 

сплющених, тонкостінних клітин. Трубка віночка довга, клітини епідерми 

прозенхімні, подекуди з пористими оболонками, жилки одноелементні. 

Стовпчик маточки довгий, дуже тонкий, приймочка також видовжена, її 

поверхня бахромчасто-сосочкувата. Зав'язь нижня, утворює сім’янки з чубком, 

довжина яких не перевищує 1 мм. За формою вони довгасто-циліндричні, з 

поверхні голі, гладенькі або з горбочками. 

Кошики полігамні, двостатеві, що функціонують як чоловічі (рис 4.8, 

4.10) кулясті, притуплені. Листочки обгортки, білі, по краю цілісні. Квітки з 

трубчастою або трубчасто-лійкоподібною оцвітиною, вкритою тонкостінними 

видовженими епідермальними клітинами. По краю зубців віночка (рис. 4.10.3) 

трапляються залозисті трихоми з невеличкою округло-овальною 4-5-клітинною 

голівкою і циліндричною ніжкою, клітини якої розміщені дворядно. Чашечку,  

Будова фертильних частин квіток, розміщених у центрі і по краю кошика 

може відрізнятися ступенем редукції частин маточки. Зав’язь зазвичай 

редукована, приймочка, якщо вона є, двороздільна, сосочкувато-бахромчаста. 

Тичинок п'ять, їх тичинкові нитки довгі, з однією чи двома спіральними 

судинами. Пиляки двогнізді, спаяні, на верхівці загострені. Пилкові зерна (рис. 

4.10.8) кулясті, борозенчасті, текстура зерниста, скульптура шипувата. 
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Рис. 4.10 Складові полігамних кошиків 

1 – загальний вигляд квітки, 2 – епідерма листочки обгортки кошика, 3 – 

зубці відгину трубчастого віночка з волосками, 4 – трубчаста частина 

віночка, 5 – редукована зав’язь маточки, 6 – фрагмент щетинки редукованої 

чашечки, 7 – приймочка маточки, 8 – пилок. 
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4.3 Визначення показників якості котячих лапок дводомних трави  

 

Доброякісність ЛРС залежить, у першу чергу, від відповідності її  

показників якості вимогам нормативної документації. Тому для встановлення 

параметрів стандартизації серій котячих лапок дводомних трави, відповідно до 

вимог монографії ДФУ 2.0, визначили: втрату в масі при висушуванні, вміст 

золи загальної та золи, нерозчинної у 10 % розчині хлористоводневої кислоти, 

вміст екстрактивних речовин [31, 119, 136]. 

Втрата в масі при висушуванні у серіях котячих лапок дводомних трави  

становила не більше 11,5 %; вміст золи загальної у серіях сировини становив не 

більше 4,5 %; вміст золи, нерозчинної у 10 % розчині кислоти хлористоводневої 

– не більше 1,5 %; екстрактивних речовин – не менше 25,0 % 

 

4.4 Стандартизація котячих лапок дводомних трави 

 

КОТЯЧИХ ЛАПОК ДВОДОМНИХ ТРАВА 

Antennariaе dioicae herba 

 

Опис: суміш різаних або частково подрібнених частин пагонів, листків, суцвіть 

Antennaria dioica (L.) Gaertner. 

Вміст: Не менше 7,5 % гідроксикоричних кислот у перерахунку на 

хлорогенову кислоту (С16Н18О9; М.м. 353,3) та абсолютно суху сировину. Не 

менше  

3,0 % танінів у перерахунку на пірогалол (С6Н6О3; М.м. 126,1) і  абсолютно 

суху сировину. Не менше 2,0 % флавоноїдів у перерахунку на рутин (С27Н30О16; 

М.м.611 ) і абсолютно суху сировину. 

 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ 

А. Різані або частково подрібнені частини пагонів, листків, суцвіть. 

Квітконосні пагони прямі, нерозгалужені, білоповстисті, з листками і 
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суцвіттями, округлі, до 1,5-2 мм в діаметрі, сріблясті; укорочені вегетативні 

пагони з листками, округлі. 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 прямо-гіркий. 

В. Стебло округле, хвилясте, з 1-3 реберцями, виповненими коленхімою. 

Епідерма з простими мертвими, довгими й тонкими волосками. Епідермальні 

клітини вузькі, видовжені, продихів небагатоі, трохи занурені. Найбільшу 

площу стебла займає паренхіма серцевини. Первинна кора 7-10-шарова, з 

субепідермальної дрібноклітинної кутової коленхіми, крупноклітинної 

тонкостінної паренхіми та ендодерми, що відмежовує первинну кору від 

центрального циліндра. 

Анатомічна будова осьового циліндра змінюється у формаціях стебла від 

пучкової до перехідної. Судинно-волокнисті пучки колатерального типу. 

Для усіх листків загальними ксероморфними ознаки є: дещо занурені 

продихи, верхня сторона майже без опушення, нижня – срібляста, 

шерстистоповстиста від рясних, сплутаних волосків.  

Волоски прості, 3-4-клітинні, з тонкою оболонкою. Верхня клітина 

мертва, дуже довга, вузька; базальна клітина трапецієподібна, трохи занурена у 

товстостінну одноклітинну підставку; клітини над нею циліндричні, дещо 

видовжені, здатні спадатися і перекручуватися. 

Верхня епідерма усіх типів листків майже без трихом. Продих 

аномоцитного типу.  
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Кошики моногамні, жіночі. Епідерма плівчастого відгину з одного шару 

вузьких, видовжених, клиноподібноз’єднаних клітин, вкритих крапчастою 

кутикулою. Зів та край нігтика опушені типовими тонкими бичеподібними 

волосками. Чашечка редукована до численних щетинок, що утворюють у 

сукупності чубок при сім’янках. Щетинка утворена видовженими, 

гостроверхівковими мертвими клітинами, зрослими бічними стінками. Вільні 

зубчики віночка вкриті сосочками і видовженими однорядними трихомами. 

Трубка віночка довга, клітини епідерми прозенхімні. Стовпчик маточки довгий, 

дуже тонкий, приймочка також видовжена, її поверхня бахромчасто-

сосочкувата. Зав'язь нижня, утворює сім’янки з чубком, довжина яких не 

перевищує 1 мм.  

Кошики полігамні, двостатеві. Листочки обгортки білі, по краю цілісні. 

Квітки з трубчастою або трубчасто-лійкоподібною оцвітиною, вкритою 

тонкостінними видовженими епідермальними клітинами. По краю зубців 

віночка трапляються залозисті трихоми з невеличкою округло-овальною 4-5-

клітинною голівкою і циліндричною ніжкою. Чашечку, редуковану до чубка, 

складають щетинки з тупо-зубчастим краєм. Зав’язь зазвичай редукована, 

приймочка, якщо вона є, двороздільна, сосочкувато-бахромчаста. Тичинок 

п'ять, тичинкові нитки довгі. Пиляки двогнізді, спаяні, на верхівці загострені. 

Пилкові зерна кулясті, борозенчасті, текстура зерниста, скульптура шипувата. 

 

C. Тонкошарова хроматографія 

Фенольні сполуки  

Випробовуваний розчин. До 2,0 г подрібненої на порошок сировини 

додають 20 мл етанолу (50 %) Р , витримують протягом 2 год, періодично 

перемішуючи, і фільтрують. 

Розчин порівняння 1. По 5 мг ФСЗ кислот гідроксикоричних 

(хлорогенової, неохлорогенової, ферулової, кофейної, розмаринової і п-

кумарової) розчиняють у метанолі Р і доводять об’єм розчину тим самим 

розчином до 10 мл. 
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Розчин порівняння 2. По 5 мг ФСЗ флавоноїдів (кверцетин, ізокверцитрин, 

рутин, лютеолін, апігенін, гіперозид) розчиняють у метанолі Р і доводять об’єм 

розчину тим самим розчином до 10 мл. 

Пластинка.  ТШХ пластинка “Сорбфіл” (Sorbfil peates 10x15, Росія). 

Рухома фаза: н-бутанол-оцтова кислота-вода очищена Р (4:1:2). 

Об'єм проб: 20 мкл, смугами. 

Відстань, що має пройти рухома фаза: 15 см від лінії старту. 

Висушування: при температурі (100-105) °С. 

Виявлення: пластинку висушують у витяжній шафі і розглядають при 

денному та УФ-світлі за довжини хвилі 365 нм до і після обробки парами 

амоніаку. 

Результати: На хроматограмі випробуваного розчину в середній частині 

одна під одною мають проявлятися зони із фіолетовою та блакитною 

флуоресценцією, які за кольором та розташуванням відповідають зонам  кислот 

гідроксикоричним на хроматограмі розчину порівняння. Також на 

хроматограмах одна під одною мають проявлятися зони із оранжевою та 

коричневою флуоресценцією, які за кольором та розташуванням відповідають 

зонам фдавоноїдів на хроматограмі розчину порівняння.  

На хроматограмі випробовуваного розчину можуть виявлятися також інші 

флуоресціюючі зони.  

D. Фенольні сполуки 

Вихідний розчин. 2,0 г подрібненої сировини поміщають у колбу 

місткістю 200 мл і заливають 70 мл (20 %) етанолу Р. Тричі екстрагують на 

водяній бані зі зворотним холодильником. Екстракт охолоджують, фільтрують 

крізь паперовий фільтр та використовують для проведення хімічних реакцій.  

До 1 мл спиртово-водного екстракту додають 1-2 краплі розчину 

ферум(III) хлориду Р; повинно з’явитися зелено-сіре забарвлення 

(гідроксикоричні кислоти). 

Спектр поглинання випробовуваного розчину в області від 300 нм до 350  

нм повинен мати максимум за довжини хвилі  327 нм. 
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Е. Вихідний розчин. 1,0 г подрібненої сухої сировини поміщають у колбу 

на 250 мл, заливають 100 мл води очищеної Р і нагрівають на киплячій водяній 

бані протягом 20 хв, охолоджують і проціджують крізь вату. Ліпофільні 

речовини вилучають з водної витяжки, збовтуючи її з хлороформом у ділильній 

лійці в співвідношенні 1:1. Відокремлюють хлороформний шар, а до водної 

витяжки додають три об’єми етанолу (96 %) Р. Осад відфільтровують і 

відкидають (полісахариди).  

Наявність у досліджуваній витяжці дубильних речовин підтверджують за 

допомогою таких реакцій:  

До 2-3 мл вихідного розчину додають 2-3 краплі розчину ферум (III) амоній 

сульфату. Повинен з’являтися  осад чорно-зеленого кольору; 

 До 2 мл вихідного розчину додають краплями 1 % розчин желатини. 

Повинна з’являтися каламуть, яка зникає при додаванні надлишку желатини. 

 

Є. Випробовуваний розчин. 3 г подрібненої сировини поміщають у колбу 

на 100 мл зі зворотним холодильником, заливають 35 мл (70 %) етанолу Р і 

нагрівають на киплячій водяній бані 20 хв, періодично перемішуючи. Після 

охолодження екстракт фільтрують і очищають. Для цього фільтрат наносять на 

колонку діаметром 1 см, заповнену 1 г поліаміду, промивають 50 мл води 

очищеної Р і вимивають флавоноїди з колонки (70 %) етанолом Р, відбираючи 

фракції, забарвлені у жовтий колір. Очищений екстракт упарюють до 1/2 

об’єму і використовують для проведення якісних реакцій на виявлення 

флавоноїдів.   

Ціанідинова проба: до 1 мл очищеного екстракту додають по 2-3 краплі  

хлористоводневої кислоти і щіпку порошку металічного магнію. Повинно 

з’явитись забарвлення червоного кольору.  

Реакція з лугом: до 1 мл екстракту додають 1-2 краплі 10 % спиртово-

водного розчину калію гідрооксиду.; Повинно з’явитись жовте забарвлення. 
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ВИПРОБУВАННЯ. 

 

Втрата в масі при висушуванні. Визначають за методикою, наведеною у ДФУ 

2.0 [31, 136]. Не більше 11,5 %. 

Зола загальна. Визначають за методикою, наведеною у ДФУ [31, 136]. Не 

більше  4,5 %. 

Зола, нерозчинна в 10 % розчині кислоти хлоридної. Визначали за методикою, 

наведеною у ДФУ [31, 136]. Не більше  1,5 %. 

Екстрактивні речовини.  Не менше 25,00% [31, 136]. 

1,0 г (точна наважка) здрібненої на порошок сировини поміщають у 

конічну колбу, додають 50 мл етанолу Р (40 %, об/об), закривають колбу 

корком, зважують (із точністю ± 0.01 г), витримують протягом 1 год, кип'ятять 

зі зворотним холодильником протягом 2 год і охолоджують. Колбу закривають 

тим самим корком, зважують, доводять етанолом Р (40 %, об/об) до початкової 

маси, перемішують і фільтрують. 25,0 мл одержаного фільтрату упарюють на 

водяній бані насухо та сушать при температурі (100-105) °С до постійної маси. 

Вміст екстрактивних речовин (Х, %), у перерахунку на суху сировину, 

обчислювали за формулою: 

 

 Wт

m
X
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,                             (4.1) 

 

де m – маса сухого залишку, г; 

m1 – маса наважки сировини, г; 

W – втрата в масі при висушуванні, %. 

 

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ.  

 

А. Вихідний розчин. 2,0 г (точна наважка) подрібненої сировини 

поміщають у колбу місткістю 200 мл і заливають 70 мл (20 %) етанолу Р. Колбу 
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приєднують до зворотного холодильника і нагрівають на водяній бані протягом 

15 хв. Екстракцію проводять тричі. Екстракт охолоджують і фільтрують крізь 

паперовий фільтр використовуючи лійку Бюхнера. Витяжку кількісно 

переносять у мірну колбу місткістю 250 мл і доводять об’єм розчину (20 %) 

етанолом Р до позначки. 

Випробовуваний розчин. 1 мл вихідного розчину вносять у  мірну колбу 

місткістю 50 мл і доводять до позначки 20 % етанолом Р. Оптичну густину 

розчину вимірюють на спектрофотометрі Lambda 25 за довжині хвилі 327 нм у 

кюветі з товщиною шару 10 мм.  

Для порівняння використовують 20 % етанол Р. 

Вміст гідроксикоричних кислот (Х) у перерахунку на абсолютно суху 

сировину у відсотках обчислюють за формулою: 
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де А – оптична густина досліджуваного розчину; 

250 – об’єм розчину, мл; 

m – маса сировини, г; 

Е 
1%

1сm – питомий показник поглинання кислоти хлорогенової (531); 

       W – втрата в масі при висушуванні, %. 

 

Кількісний вміст кислот гідроксикоричних повинен бути не менше 7,5 %. 

 

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ. 

 

В. Вихідний розчин. 0,5 г (точна наважка) досліджуваної сировини 

поміщають у круглодонну колбу місткістю 250 мл, додають 150 мл води 

очищеної Р. Нагрівають протягом 30 хв на водяній бані, охолоджують під 

проточною водою та кількісно переносять у мірну колбу місткістю 250 мл. 
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Круглодонну колбу обполіскують водою очищеною Р, промивні води 

переносять у мірну колбу і доводять об'єм розчину водою очищеною Р до 250,0 

мл. Дають осаду осісти та рідину фільтрують крізь фільтрувальний папір 

діаметром 125 мм. Відкидають перші 50 мл фільтрату. 

Випробовуваний розчин. Сума поліфенолів. 5 мл фільтрату доводять водою 

очищеною Р до 25 мл. Суміш 2 мл одержаного розчину, 1 мл фосфорно-

молібденово-вольфрамового реактиву Р і 10 мл води очищеної Р доводять 

розчином 290 г/л натрію карбонату Р до об'єму 25 мл. Через 30 хв вимірюють 

оптичну густину розчину за довжини хвилі 760 нм (А1), використовуючи як 

компенсаційний розчин воду очищену Р. 

Випробовуваний розчин. Поліфеноли, що не адсорбуються шкірним 

порошком. До 10 мл фільтрату додають 0,10 г ФСЗ шкірного порошку і 

енергійно струшують  протягом 60 хв. Суміш фільтрують і доводять  5 мл 

фільтрату водою очищеною Р до об'єму 25 мл. Суміш 2 мл одержаного розчину, 

1 мл фосфорно-молібденово-вольфрамового реактиву Р і 10 мл води очищеної Р 

доводять розчином 290 г/л натрію карбонату Р до об'єму 25 мл. Через 30 хв 

вимірюють оптичну густину розчину за довжини хвилі 760 нм (А2), 

використовуючи як компенсаційний розчин воду очищену Р. 

Стандартний розчин. Безпосередньо перед випробуванням 50 мг 

пірогалолу Р розчиняють у воді очищеній Р і доводять об'єм розчину тим самим 

розчинником до 100 мл. 5 мл одержаного розчину доводять водою очищеною Р 

до об'єму 100 мл. 

Суміш 2 мл одержаного розчину, 1 мл фосфорно-молібденово-

вольфрамового реактиву Р і 10 мл води очищеної Р доводять розчином 290 г/л 

натрію карбонату Р до об'єму 25 мл. Через 30 хв вимірюють оптичну густину 

розчину за довжини хвилі 760 нм (А3), використовуючи як компенсаційний 

розчин воду очищену Р. 

Вміст танінів (Х), у перерахунку на пірогалол, у відсотках, обчислюють за 

формулою:  
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де: А1 – оптична густина розчину випробовуваного зразка за довжини хвилі 

760 нм; 

А2 – оптична густина розчину випробовуваного зразка зі шкірним 

порошком за довжини хвилі 760 нм; 

А3 – оптична густина пірогалолу за довжини хвилі 760 нм; 

m1 – маса вибробовуваного зразка, г; 

m2 – маса пірогалолу, г. 

 

Кількісний вміст таніну у котячих лапок дводомних траві повинен бути 

не менше 3,0 %. 

 

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ 

 

Вихідний рoзчин. 1,00 г (тoчна наважка) пoдрібненoї сирoвини, прoсіянoї 

крізь ситo з діаметрoм oтвoрів 2 мм, поміщають у кoлбу зі шліфoм місткістю 

100 мл, дoдають 30 мл етанoлу (70 %, oб/oб) Р та зважують. Кoлбу із звoрoтним 

хoлoдильникoм нагрівають на вoдяній бані прoтягoм 2 гoд, періoдичнo 

струшують для змивання частoк сирoвини зі стінoк. Після oхoлoдження дo 

кімнатнoї температури кoлбу зважують, при неoбхіднoсті дoдають етанoл 70 % 

Р дo первиннoї маси. Витяг фільтрують крізь паперовий фільтр та відділяють 

перші 20 мл. 

 Випрoбoвуваний рoзчин. 1 мл вихіднoгo рoзчину пoміщають у мірну кoлбу 

місткістю 25 мл, дoдають 2 мл розчину 30 г/л алюмінію хлoриду Р в етанoлі 

96 % Р, дoвoдять oб’єм рoзчину етанoлoм 96 % Р дo пoзначки і перемішують.  

 Кoмпенсаційний рoзчин. 1 мл вихіднoгo рoзчину пoміщають у мірну 

кoлбу місткістю 25 мл і дoвoдять етанoлoм 96 % Р дo пoзначки, перемішують.  
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Oптичну густину випрoбoвуванoгo рoзчину вимірюють через 40 хв при 

дoвжині хвилі 415 нм у кюветі з тoвщинoю шару 10 мм.  

Паралельнo вимірюють oптичну густину рoзчину ФСЗ рутину, 

пригoтoвленoгo аналoгічнo дoсліджуванoму рoзчину. 

 Вміст суми флавoнoїдів (Х), у перерахунку на рутин і абсoлютнo суху 

сирoвину, у відсoтках, oбчислюють за фoрмулoю: 
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де: А – oптична густина випрoбуванoгo рoзчину; 

А0 – oптична густина ФСЗ рутину; 

m – маса наважки сирoвини, г; 

m0 – маса наважки ФСЗ рутину, г; 

W – втрати в масі при висушуванні сирoвини, %. 

  

Пригoтування стандартнoгo зразка рутину: 0,050 г (тoчна наважка) 

стандартнoгo зразка рутину, пoпередньo висушенoгo при температурі 130 ˚С 

прoтягoм 3 гoд, розчиняють в етанoлі 70 % Р у мірній кoлбі на 100 мл, 

доводять до позначки [27, 136].  

 Стандартизацію котячих лапок дводомних трави проводили 

використовуючи 5 серій сировини. Усі серії, які були взяті для дослідження, 

відповідали поставленим вимогам за макро- та мікроскопічними ознаками, 

якісним складом та кількісним вмістом БАР. Показники якості досліджуваної 

сировини котячих лапок дводомних відповідно до вимог ДФУ наведено в 

таблиці 4.1. 

 

Висновки до розділу 4. 

1. Вивчено морфолого-анатомічні ознаки котячих лапок дводомних трави 

та  визначено основні морфологічні та структурні анатомічні діагностичні 

ознаки стебла, листка, квіток, які використано при розробці проекту методів 
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контролю якості на нову лікарську рослинну сировину «Котячих лапок 

дводомних трава». 

2. Для котячих лапок дводомних трави методом гравіметрії визначено 

показники якості згідно до вимог ДФУ. Встановлено, що втрата в масі при 

висушуванні склала 11,5 %, вміст золи загальної та золи, нерозчинної в 10 % 

розчині кислоти хлористоводневої – 4,5 % і 1,5 %, вміст екстрактивних речовин 

– 25,0 %.   

 

Результати експериментальних досліджень даного розділу наведено в 

таких публікаціях:  

1. Морфолого-анатомічна будова трави котячих лапок дводомних (Antennaria 

dioica (L.) Gaertner).  С. М. Марчишин, Л. М. Сіра, Р. Ю. Басараба, І. С. 

Дахим. Український біофармацевтичний журнал. 2015. № 6 (41). С. 45-52.  
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Таблиця 4.1 

 Показники якості котячих лапок дводомних трави відповідно до вимог ДФУ  

№ 

серії 

Макроскопічні ознаки Мікроскопічні ознаки Ідентифікація 

Якісні реакції Якісні реакції 

1 2 3 4 5 

1 Різані або частково подрібнені 

частини пагонів, листків, суцвіть. 

Квітконосні пагони прямі, 

нерозгалужені, білоповстисті, з 

листками і суцвіттями, округлі, до 

1,5-2 мм в діаметрі, сріблясті; 

укорочені вегетативні пагони з 

листками, округлі. 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 

Стебло округле, хвилясте, з 1-3 

реберцями. Епідерма з простими 

мертвими, довгими й тонкими 

волосками. Епідермальні клітини 

вузькі, видовжені, продихів небагатоі, 

трохи занурені. Найбільшу площу 

стебла займає паренхіма серцевини. 

Первинна кора 7-10-шарова, з 

субепідермальної дрібноклітинної 

кутової коленхіми, крупноклітинної 

тонкостінної паренхіми та ендодерми. 

Анатомічна будова осьового циліндра 

змінюється у формаціях стебла від 

пучкової до перехідної.  

1. З 1 % розчином 

ферум (ІІІ) хлориду 

(зелено-сіре 

забарвлення) – 

речовини фенольної 

природи. 

2. З розчином ферум 

(III) амоній сульфату 

(осад чорно-зеленого 

кольору – наявність 

конденсованих 

дубильних речовин. 

3. З 1 % розчином 

желатини каламуть, 

1. Метод ПХ. 

Система 

розчинників: н-

бутанол– кислота 

ацетатна–вода 

очищена Р (4:1:2). 

Папір Filtrak FN 

№4. Блакитне 

забарвлення плям 

різної 

інтенсивності, яке 

посилювалося під 

дією парів 

амоніаку. 
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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 ерепичасторозміщені, 

знизу вони пухнасті, зверху сухі. 

Запах слабкий, ароматний. Смак 

пряно-гіркий. 

Судинно-волокнисті пучки 

колатерального типу. 

Листок. Для усіх листків загальними 

ксероморфними ознаки є: дещо 

занурені продихи, верхня сторона 

майже без опушення, нижня – 

срібляста, шерстистоповстиста від 

рясних, сплутаних волосків. Волоски 

прості, 3-4-клітинні, з тонкою 

оболонкою. Верхня клітина мертва, 

дуже довга, вузька; базальна клітина 

трапецієподібна, трохи занурена у 

товстостінну одноклітинну підставку; 

клітини над нею циліндричні, дещо 

видовжені, здатні спадатися і 

перекручуватися. 

Верхня епідерма усіх типів листків 

майже без трихом. Продихи 

яка зникала при 

надлишку желатини 

(дубильні речовини). 

4. Ціанідинова проба: 

з кислотою 

хлоридною і щіпкою 

порошку металічного 

магнію – забарвлення 

червоного кольору  

(флавоноїди, похідні 

флавонову). 

5. З 10 % спиртово-

водним розчином 

лугу – жовте 

забарвлення 

(флавоноїди). 

 

(З’являлися 

плями на рівні 

зразків кислот 

хлорогенової, 

неохлорогенової, 

ферулової, 

кофейної, п-

кумарової і 

розмаринової). 

2. Метод ТШХ. 

Система 

розчинників: н-

бутанол– кислота 

ацетатна–вода 

очищена Р (4:1:2). 

Пластинки 

"Silufol UV 254" 

15x15 см фірми 
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Продовж. табл.4.1 

1 2 3 4 5 

  аномоцитного типу.  

Кошики моногамні, жіночі. Епідерма 

плівчастого відгину з одного шару 

вузьких, видовжених, 

клиноподібноз’єднаних клітин, 

вкритих крапчастою кутикулою. Зів та 

край нігтика опушені типовими 

тонкими бичеподібними волосками. 

Чашечка редукована до численних 

щетинок, що утворюють у сукупності 

чубок при сім’янках. Щетинка 

утворена видовженими, 

гостроверхівковими мертвими 

клітинами, зрослими бічними 

стінками.  

 "Kavalier" (Чехія). 

Забарвлення плям 

від світло- до 

темно-

коричневого, яке 

посилювалося під 

дією парів 

амоніаку. 

(З’являлися плями 

на рівні зразків 

рутину, 

ізокверцитрину, 

гіперозиду, 

кверцетину, 

апігеніну і 

лютеоліну). 
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Продовж. табл.4.1 

1 2 3 4 5 

  Вільні зубчики віночка вкриті 

сосочками і видовженими 

однорядними трихомами. Трубка 

віночка довга, клітини епідерми 

прозенхімні. Стовпчик маточки 

довгий, дуже тонкий, приймочка також 

видовжена, її поверхня бахромчасто-

сосочкувата. Зав'язь нижня, утворює 

сім’янки з чубком, довжина яких не 

перевищує 1 мм. Кошики полігамні, 

двостатеві. Листочки обгортки, білі, по 

краю цілісні. Квітки з трубчастою або 

трубчасто-лійкоподібною оцвітиною, 

вкритою тонкостінними видовженими 

епідермальними клітинами. 
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Продовж. табл.4.1 

1 2 3 4 5 

  По краю зубців віночка трапляються 

залозисті трихоми з невеличкою 

округло-овальною 4-5-клітинною 

голівкою і циліндричною ніжкою. 

Чашечку, редуковану до чубка, 

складають щетинки з тупо-зубчастим 

краєм. Зав’язь редукована, приймочка, 

якщо вона є, двороздільна, сосочкувато-

бахромчаста. Тичинок п'ять, тичинкові 

нитки довгі. Пиляки двогнізді, спаяні, 

на верхівці загострені. Пилкові зерна 

кулясті, борозенчасті, текстура 

зерниста, скульптура шипувата. 

  

2 Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає 

3 Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає 

4 Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає 

5 Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає 
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Продовж. табл.4.1 

№ 

серії 

Втрата вмасі 

привисушуванні 

Вміст золи 

загальної 

Вміст золи, 

нерозчинної 

в 10% 

розчині 

хлоридної 

кислоти 

Мікробіологічна 

чистота 

Кількісний вміст 

суми 

гідроксикоричних 

кислот 

Кількісний 

вміст 

танінів 

Кількісний 

вміст суми 

флавоноїдів 

1 Не більше  

11,5 % 

 

Не більше 

4,50% 

Не більше 

1,50% 

Не більше 107 

бактерій і не 

більше 105 

грибів. Не 

більше 102 

Escherichia coli 

у грамі. 

Не менше 7,5 % Не менше 

3,0 % 

Не менше 

2,0% 

2 11,07 4,34 1,17 Відповідає 3,75 3,60 2,03 

3 10,13 3,99 1,26 Відповідає 3,88 3,55 2,15 

4 11,26 4,27 1,50 Відповідає 3,76 3,67 2,21 

5 11,12 4,24 1,49 Відповідає 3,44 3,88 2,12 
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РOЗДІЛ 5 

OДЕРЖАННЯ СУБСТАНЦІЇ З КОТЯЧИХ ЛАПОК ДВОДОМНИХ 

ТРАВИ ТА ВИВЧЕННЯ ЇЇ АКТИВНOСТІ 

 

5.1 Oдержання субстанції із котячих лапок дводомних трави та 

дoслідження її хімічнoгo складу 

 

Основною стадією виробництва фітопрепаратів є екстрагування 

рослинної сировини, обумовлене загальними законами масопередачі, 

властивостями рослинної клітини й фізико-хімічною спорідненістю екстрагенту 

й речовин, що вилучаються [142]. 

Для екстрагування лікарської сировини було обрано як екстрагент етанол 

різної концентрації: 40 %, 50 %, 70 % та 95 %. Співвідношення сировина-

екстрагент становило 1:10, що є oптимальним для здійснення прoцесу 

екстракції. Збереженню термoлабільних екстрактивних речoвин та мінімальним 

затратам енергoнoсіїв сприялo настoювання сирoвини при кімнатній 

температурі. Результати екстрагування oцінювали при рoздільній, 

двoступеневій екстракції (спoчатку екстрагували етанoлoм, а пoтім – гарячoю 

вoдoю очищеною). Відомо, що найбільший вихід екстрактивних речовин можна 

одержати при використанні ступеневої екстракції сировини [55]. 

Нами розроблено метод одержання екстрактів з котячих лапок дводомних 

трави, який полягав у тому, що подрібнену до розміру часток 3-5 мм, суху 

сировину (котячих лапок дводомних траву) заливали екстрагентом 40 %, 50 %, 

70 % та 95 % етанолом та залишали для змочування на 4 год. Після змочування 

знову заливали екстрагент та залишали настоюватися при періодичному 

перемішуванні протягом трьох днів. Одержану спиртову витяжку зливали та 

фільтрували крізь паперовий фільтр. Одержаний фільтрат упарюють до густого. 

Шрот віджимали, заливали гарячою водою очищеною та проводили 

екстрагування на водяній бані впродовж двох годин. Водну витяжку 

фільтрували та згущували на роторному вакуумному випарнику за температури 



134 

 

60-70 
0
С. Густі спиртовий і водний екстракти об’єднували і висушували до 

сухого стану під вакуумом (втрата в масі при висушуванні одержаного сухого 

екстракту становила 3,15-4,15 %).   

В oдержаній субстанції визначали кількісний вміст суми флавoнoїдів, 

суми гідрoксикoричних кислот, суми поліфенолів та вміст екстрактивних 

речовин.  

Вміст БАР визначали спектрoфoтoметричним методом: суму 

гідрoксикoричних кислoт у перерахунку на хлорогенову кислoту, суму 

флавoнoїдів у перерахунку на рутин, суму поліфенолів у перерахунку на 

пірокатехін. Сухий залишок визначали гравіметричним метoдoм. Результати 

визначення вмісту БАР у дoсліджуваних екстрактах представленo у таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1 

Вплив природи екстрагенту на повноту екстракції біологічно 

активних речовин з трави котячих лапок дводомних 

 

 

 

Вид 

екстрагенту 

Кількісний вміст БАР, % 

Сума 

гідроксико

ричних 

кислот 

Сума 

фенольних 

сполук 

Сума 

флавоної

дів 

Сума 

поліфено

лів 

Екстракти

вні 

речовини 

40 % етанол 7,96±0,01 5,03±0,03 3,92±0,04 6,11±0,02 24,09±0,12 

50 % етанол 7,88±0,03 5,49±0,02 4,15±0,03 6,99±0,02 25,18±0,21 

70 % етанол 9,11±0,03 5,16±0,04 3,96±0,02 5,79±0,05 24,99±0,20 

96 % етанол 7,24±0,02 5,43±0,01 4,02±0,01 5,77±0,01 22,89±0,18 

 

Згідно наведених  результатів, 50 % етанол виявився найефективнішим 

серед досліджуваного переліку екстрагентів. Його використання дозволяє 

екстрагувати найбільшу кількість суми флавоноїдів із сировини – 4,15 %. 

Максимальний вміст суми поліфенолів у витяжках з котячих лапок дводомних 
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трави спостерігали при використанні 40 % і 50 % етанолу, що становило  6,11 % 

і  6,99 % відповідно.  

На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок, що 

концентрація етанолу впливає на вилучення фенольних сполук з котячих лапок 

дводомних трави. Встановлено, що максимальна кількість суми флавоноїдів та 

суми поліфенолів (у перерахунку на пірогалол) у витяжках з котячих лапок 

дводомних трави спостерігалася при екстрагуванні 50 % етанолом; суми 

гідроксикоричних кислот – 70 % етанолом. Отже, оптимальний вміст 

комплексу БАР з досліджуваної сировини котячих лапок дводомних забезпечує 

50 % розчин етанолу [35]. 

 

Методика одержання сухого екстракту з котячих лапок дводомних 

трави 

Подрібнену до розміру часток 3-5 мм, суху сировину (котячих лапок 

дводомних траву) заливали екстрагентом – 50 % етанолом та залишали для 

змочування на 4 год. Після змочування знову заливали екстрагент та залишали 

настоюватися при періодичному перемішуванні протягом трьох днів. Одержану 

спиртову витяжку зливали та фільтрували крізь паперовий фільтр. Одержаний 

фільтрат упарювали до густого. Шрот віджимали, заливали гарячою водою 

очищеною та проводили екстрагування на водяній бані впродовж двох годин. 

Водну витяжку фільтрували та згущували на роторному вакуумному випарнику 

за температури 60-70 
0
С. Густі спиртовий і водний екстракти об’єднували і 

висушували до сухого стану під вакуумом (втрата в масі при висушуванні 

одержаного сухого екстракту становила 4,15 %).   

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. 

 Нами визначено технологічні, органолептичні та фізико-хімічні 

параметри котячих лапок дводомних трави екстракту сухого, які наведено в 

таблиці 5.2. 
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Таблиця 5.2 

Органолептичні, технологічні та фізико-хімічні дослідження сухого 

екстракту з котячих лапок дводомних трави  

 

№ Назва параметру Результати спостереження 

1. Зовнішній вигляд Однорідний блискучий  

порошок темно-коричневого 

кольору, зі своєрідним 

приємним запахом 

2. Розчинність у воді очищеній холодній Розчинний 

3. Розчинність у воді очищеній гарячій Легко розчинний  

4. Розчинність у етанолі Р 40 %  Розчинний 

5. Розчинність у етанолі Р 70 % Розчинний 

6. Розчинність у етанолі Р 96 % Малорозчинний 

 

 

5.2 Вивчення гoстрoї тoксичнoсті котячих лапок дводомних трави 

екстракту сухого при внутрішньoшлункoвoму введенні мишам 

 

Гостру токсичність котячих лапок дводомних трави екстракту сухого 

(СЕКЛ) вивчали на статевозрілих щурах самицях і самцях. У досліді 

використовували 10 статевозрілих щурів (5 самців і 5 самок) з масою тіла 170-

190 г. Лімітуючим показником при визначенні гострої токсичності була обрана 

максимальна доза четвертого класу токсичності (малотоксичні речовини) з 

урахуванням шляху введення, а саме при внутрішньошлунковому введенні – 

5000 мг/кг. 

Після однократного внутрішньошлункового введення тест-зразків щурам 

обох статей протягом усього періоду спостережень не зареєстровано загибелі 

дослідних тварин. Після введення тест-зразка та до кінця терміну спостережень 

жодних відхилень у зовнішньому вигляді та токсичних проявів дії тест-зразків 
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не спостерігалось. Усі тварини були активні, мали гладеньку шерсть та чисту 

шкіру, харчова поведінка не змінена. Відсутність летальності у тварин дозволяє 

вважати, що значення ЛД50 при ентеральному введенні екстрактів перевищує 

максимальну дозу, яку використовували в експерименті, тобто у щурів ЛД50 > 

5000 мг/кг.  

 Після закінчення терміну спостереження (14 діб) був проведений розтин 

тварин та макроскопічний огляд внутрішніх органів. Під час розтину всі 

тварини мали охайний шерстний покрив, незмінені слизові оболонки 

природних отворів. Підшкірні лімфовузли звичайні за розміром та на дотик, в 

очеревинній порожнині спостерігали незмінені серозні покриви очеревини. На 

вигляд печінка, нирки та наднирники без видимих ознак патології – колір, 

форма, розмір органів звичайний. Вузликових утворень не відмічено. 

Підшлункова залоза сірувато-рожевого кольору. Селезінка повнокровна, 

пружна. Слизова оболонка шлунка з вираженим рельєфом складок. Орган 

зберігає характерну анатомічну структуру. Слизова оболонка кишечника в 

нормі. Сім’яники, передміхурова залоза  звичайного вигляду. В грудній 

порожнині всі органи розташовані анатомічно правильно. М’яз серця на розрізі 

темно-червоний, однорідний. Легені повітряні, листки плеври не змінені. 

Вилочкова залоза (тимус) без особливостей. Лімфатичні вузли грудної та 

очеревинної порожнин на вигляд не змінені.  

Розрахунок та наступний аналіз показників коефіцієнтів маси внутрішніх 

органів тварин засвідчив, що застосування СЕКЛ не призвело до їх зміни і  

показники знаходилися в межах фізіологічної норми (табл. 5.3). 

При внутрішньошлунковому введенні СЕКЛ у дозі 5000 мг/кг не 

спостерігали змін внутрішніх органів тварин, їх показники знаходилися в 

межах фізіологічної норми, що дає право характеризувати досліджуваний 

екстракт згідно з класифікацією речовин за токсичністю, як малотоксичний, 

тому подальше встановлення середньолетальної дози СЕКЛ вважали 

недоцільним [130]. 
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Таблиця 5.3 

Коефіцієнти маси внутрішніх органів щурів при вивченні гострої 

токсичності котячих лапок дводомних екстракту сухого  при 

внутрішньошлунковому шляху введенні, X S x  

 

Групи 

тварин 

Коефіцієнт маси органа 

Печін

ка 

Нирки Легені Наднир 

ники 

Серце Селезін

ка 

Тимус 

ліва права 

Самки 3,66 

±0,16 

0,33 

±0,01 

0,33 

±0,01 

0,73 

±0,02 

0,027 

±0,005 

0,036 

±0,01 

0,38 

±0,03 

0,154 

±0,020 

Самці 3,61 

±0,13 

0,33 

±0,01 

0,33 

±0,01 

0,67 

±0,03 

0,031 

±0,001 

0,038 

±0,01 

0,37 

±0,02 

0,152 

±0,013 

Примітки:  

1. Критерій Мана-Уїтні; 

2. n=5 – кількість тварин у групі. 

 

Таким чином, дане значення ЛД50 дозволяє віднести досліджуваний 

екстракт за класифікацією К. К. Сидорова до VI класу токсичності – відносно 

нешкідливі речовини [80, 130]. 

 

5.3 Дослідження жовчогінної дії котячих лапок дводомних трави 

екстракту сухого  

 

Дослідження жовчогінної активності СЕКЛ проведено на білих 

безпородних щурах самцях масою тіла 220-270 г. До початку експерименту 

тварин рандомізували на групи в залежності від маси їх тіла. Протягом 5 діб 

тваринам внутрішньошлунково за допомогою металевого зонду вводили СЕКЛ 

та препарат порівняння, аналог за фармакологічною дією, «Фламін» 

(виробництва АТ "Галичфарм", м. Львів, Україна) один раз на добу в дозі 50 

мг/кг маси тварини, що становив 1/100 від максимально припустимої дози 
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(5000 мг/кг), яку вводили внутрішньошлунково тваринам для визначення її 

ЛД50. Останнє введення здійснювали за 1 годину до тестування жовчогінної дії 

препаратів.  

Результати вивчення жовчогінної дії СЕКЛ представлено у таблицях 5.4 і 

5.5. 

Таблиця 5.4 

Дослідження жовчогінної дії котячих лапок дводомних трави екстракту 

сухого (M±m, n=7) 

Умови експерименту Об’єм жовчі за 3 

години (мл/100 г) 

Коефіцієнт маси 

печінки  

Інтактний контроль 0,76±0,05 2,2±0,11 

СЕКЛ, (50 мг/кг) 1,12±0,06* 2,6±0,22 

Фламін (50 мг/кг) 1,21±0,08* 2,1±0,17 

              Примітка. *- р<0,05 відносно контролю.  

               

Таблиця 5.5 

Результати оцінки холерезу котячих лапок дводомних екстракту сухого 

(M±m, n=7) 

 

Групи тварин 

Середня швидкість 

жовчовиділення, 

мкл/хв на 100 г 

маси 

1 година 2 година 3 година 

Інтактний 

контроль 
4,25±0,26 4,26±0,32 4,51±0,26 3,93±0,23 

 

СЕКЛ, 50 мг/кг 
6,22 ± 0,33* 5,94 ± 0,41* 7,04 ± 0,4* 5,66 ± 0,29* 

Фламін, 50 мг/кг 6,71±0,43* 6,64±0,42* 7,07±0,44* 6,33±0,46* 

         Примітка. *- р<0,05 відносно контролю. 
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Встановлено, що введення СЕКЛ сприяло помірному достовірному 

стимулюванню виділення жовчі у здорових тварин. За показником об’єму 

жовчі, виділеної за 3 години експерименту, відмічено, що під впливом СЕКЛ 

об’єм виділеної жовчі зріс у 1,5 рази, під впливом «Фламіну» – в 1,6 раз (табл. 

5.4). Показник середньої швидкості секреції жовчі порівняно з інтактним 

контролем також достовірно зростав (табл. 5.5).  

Застосування СЕКЛ у дозі 50 мг/кг маси тварини привело до статистично 

достовірного збільшення у 1,6 рази вмісту жовчних кислот у жовчі порівняно з 

тваринами групи інтактного контролю.  Відносний вміст холестеролу змінився 

не значно (в 1,3 рази відносно інтактного контролю). У 1,2 рази підвищився 

холато-холестероловий коефіцієнт, що характеризувало літогенні властивості 

біологічно активних речовин досліджуваного екстракту (табл. 5.6). 

 

Таблиця 5.6 

Вплив котячих лапок дводомних трави екстракту сухого та «Фламіну» на 

біохімічні показники жовчі у інтактних щурів  (M±m, n=7) 

       Примітка. * - статистично вірогідна відмінність (р<0,05) відносно 

показників контрольної групи тварин. 

 

 

Біохімічні показники жовчі 

Групи тварин 

 

Інтактний 

контроль 

 

СЕКЛ,  

50 мг/кг 

 

«Фламін» 

50 мг/кг 

Загальні жовчні кислоти, мг% 795±19,3 1280±29,2* 1192±26,4* 

Загальний холестерол, мг% 25,8±0,63 33,5±0,87* 31,8±0,83* 

Холато-холестероловий 

коефіцієнт 
30,9±0,72 38,3±0,55* 37,6±0,90* 
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Препарат порівняння “Фламін” – препарат цмину піскового, що 

використовували як референс, за результатами даного досліду, сприяв 

підвищенню вмісту у жовчі жовчних кислот у 1,5 рази у порівнянні з даними 

інтактного контролю та супроводжувався зростанням холато-холестеролового 

коефіцієнта в 1,2 рази.  За рівнем впливу на вміст жовчних кислот у жовчі 

препарат порівняння «Фламін» дещо поступався СЕКЛ  (1192±26,4* мг% і 

1280±29,2* мг% відповідно). «Фламін» також статистично достовірно 

підвищував вміст холестеролу у жовчі досліджуваної групи тварин  у 1,2 рази 

відносно тварин інтактного контролю.  

Таким чином, проведене дослідження показало, що котячих лапок 

дводомних трави екстракт сухий виявив властивості, що характерні для 

істинних холеретиків, оскільки підсилював утворення жовчі за рахунок 

стимуляції синтезу жовчних кислот. Він також підвищував холато-

холестероловий коефіцієнт [80].  

 

5.5 Результати вивчення гепатопротекторної активності котячих лапок 

дводомних трави екстракту сухого 

 

Сьогодні для успішного лікування багатьох захворювань часто 

застосовують численні лікарські засоби, які разом з високою ефективністю 

мають низку побічних ефектів, зокрема гепатотоксичність. На відміну від 

легенів і нирок, які також страждають від токсичної дії препаратів, що 

вводяться внутрішньовенно та перорально, ураження печінки частіше виникає 

при ентеральному застосуванні, що пов’язано з особливостями 

кровопостачання печінки та метаболізму в ній лікарських засобів [105]. 

Комплексна терапія захворювань печінки різного генезу вимагає 

використання безпечних багатофункціональних препаратів –  

гепатопротекторів, які сприяють збереженню та відновленню пошкоджених 

тканин печінки. Багаторічна медична практика довела, що препарати 

рослинного походження для лікування низки захворювань за ефективністю не 
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поступаються синтетичним аналогам, а через відсутність побічних дій і 

протипоказань мають ряд переваг [70, 118]. 

Цінними компонентами рослинної сировини, які зумовлюють їхню 

антиоксидантну та гепатопротекторну активність є речовини фенольної 

природи (флавоноїди, гідроксикоричні кислоти, дубильні речовини),  

амінокислоти тощо [42, 70, 118].  

Незважаючи на достатньо широкий арсенал гепатопротекторних засобів, 

проблема ефективної терапії захворювань печінки залишається невирішеною, 

що зумовлює актуальність пошуку або створення нових ефективних засобів. 

Одним з цінних джерел речовин фенольної природи та амінокислот є котячих 

лапок дводомних трава. 

Вивчення гепатопротекторної активності СЕКЛ проводили на моделі 

гострого токсичного гепатиту, викликаного ТХМ. Результати проведених 

досліджень наведено у таблицях 5.7-5.9. 

 

Таблиця 5.7 

Вплив котячих лапок дводомних трави екстракту сухого та силібору 

на показники системи ПОЛ/АОС в гомогенаті печінки у щурів 

 

Показник ІК КП КП+СЕКЛ, 

25 мг/кг 

КП+СЕКЛ, 

50 мг/кг 

КП+Силібор, 

100 мг/кг 

ТБК, 

мкмоль/г 

52,52 

±3,41 

88,76 

±5,60* 

74,49 

±2,32 */** 

65,13 

±4,50 

65,69 

±7,10 

ВГ, 

мкмоль/г 

3,57 

±0,15 

2,70 

±0,11 * 

2,71 

±0,23 * 

2,94 

±0,10 * 

3,16 

±0,15 

Примітки: Метод Крускала-Уоліса та критерій Мана-Уїтні;  

1. *– відхилення вірогідні щодо значень групи інтактного контролю, при 

p<0,05;  

2. ** – відхилення вірогідні щодо значень групи КП, при р<0,05 
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Дані, наведені в таблиці 5.7 показують, що пероральне введення щурам 

тетрахлорметану спричиняло виразну активацію процесу ПОЛ й 

супроводжувалось вірогідним, відносно інтактного контролю, накопиченням 

ТБК-реактантів у печінці. Виснаження печінкового пулу ВГ (табл. 5.7) вказує 

на зниження потужності антиоксидантного захисту організму тварин. Під 

впливом ТХМ спостерігали формування синдрому цитолізу, одним із маркерів 

якого вважається достовірне підвищення активності ферментів АлАТ і АсАТ, 

внаслідок чого коефіцієнт Рітіса знижувався вдвічі, що свідчить про тяжке 

ураження печінки (табл. 5.8). 

На моделі тетрахлорметанового ураження печінки при визначенні 

ліпідного спектру було виявлено достовірне зниження рівня ЛПВЩ, що 

підтверджувало порушення синтетичної функції печінки за умов патології. Інші 

досліджувані показники суттєвих змін за умов патології не виявляли. 

Результати дослідження показали, що у тканинах печінки (табл. 5.7) 

СЕКЛ у дозі 25 мг/кг і 50 мг/кг  сприяв гальмуванню процесів ПОЛ – рівень 

ТБК-реактантів знижувався у 1,2 і 1,4 раза, проте пул ВГ залишався на рівні 

КП. Одночасно з цим знижувався рівень АлАТ стосовно групи КП (табл. 5.8).  

 

Таблиця 5.8 

Вплив котячих лапок дводомних трави екстракту сухого та силібору 

на біохімічні показники сироватки крові у щурів 

 

Показник ІК КП КП+СЕКЛ, 

25 мг/кг 

КП+СЕКЛ, 

50 мг/кг 

КП+Силібор, 

100 мг/кг 

1 2 3 4 5 6 

АлАТ, 

ммоль/л·год 
0,61±0,05 

5,52±0,22* 

 

 

2,65±0,24*/** 

 

2,82±0,03*/** 3,12±0,21*/** 

АсАТ, 

ммоль/л·год 

0,84±0,05 3,31±0,19* 2,54±0,04*/** 2,52±0,06*/** 2,81±0,11*/** 
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Продовж. табл. 5.8 

1 2 3 4 5 6 

Коефіцієнт 

Рітіса 

АсАТ/АлАТ 

1,38±0,07 0,60±0,05* 0,95±0,06*/** 0,89±0,05*/** 0,90±0,10*/** 

Холестерол, 

ммоль/л 
1,91±0,15 1,03±0,16* 1,21±0,16 1,35±0,22 

1,36±0,25 

ЛПВЩ, 

ммоль/л 

2,34±0,12 0,89±0,08* 1,11±0,08* 1,08±0,08* 1,52±0,26*/** 

Загальні 

ліпіди, г/л 

1,65±0,28 1,46±0,35 1,05±0,40 1,75±,018 1,10±0,25 

ЛПНЩ, г/л 0,90±0,03 0,73±0,14 0,88±0,19 0,85±0,14 0,65±0,06* 

Примітки: Метод Крускала-Уоліса та критерій Мана-Уїтні;  

1. *– відхилення вірогідні щодо значень групи інтактного контролю, при 

p<0,05;  

2. ** – відхилення вірогідні щодо значень групи КП, при р<0,05. 

 

На показники ліпідного обміну досліджуваний екстракт у даних дозах 

істотно не впливав. 

Як свідчать результати досліджень, введення СЕКЛ в дозах 25 і 50 мг/кг 

та препарату порівняння позитивно впливало на перебіг токсичного гепатиту. В 

групах, які отримували СЕКЛ і силібор була зафіксована 100 % виживанність, у 

той час як у групі КП тільки 78 %. Зміни КМ печінки у групах (табл. 5.9), які 

отримували лікарські засоби, стосовно групи ІК виявилися достовірними.  

Профілактичне застосування препарату порівняння силібору у дозі 100 

мг/кг позитивно позначилось на процесах ПОЛ – значення вмісту ТБК-

реактантів та ВГ у печінці не відрізнялося від значень ІК. Аналіз одержаних 

даних показав, що під впливом силібору в сироватці знижувалася активність 

АлАТ, внаслідок чого підвищився коефіцієнт Рітіса, достовірно підвищувався 
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вміст ЛПВЩ та знижувався рівень ЛПНЩ, що вказувало на антиатерогенні 

властивості засобу. Під впливом силібору виживаність також була 100 %. 

Проте КМ печінки залишався підвищенним (табл. 5.9).  

Таблиця 5.9 

Вплив котячих лапок дводомних трави екстракту сухого та силібору 

на виживаність на коефіцієнт маси печінки на моделі гострого 

тетрахлорметанового ураження печінки у щурів 

 

Показник ІК КП КП+СЕКЛ, 

25 мг/кг 

КП+СЕКЛ, 

50 мг/кг 

КП+Силібор, 

100 мг/кг 

Виживання 

тварин, % 

100 78 100 100 100 

КМ печінки 2,76±0,10 4,28±0,23* 4,68±0,31* 4,29±0,16* 4,25±0,39* 

Примітки: Метод Крускала-Уоліса та критерій Мана-Уїтні;  

1. *– відхилення вірогідні щодо значень групи інтактного контролю, при 

p<0,05.  

 

Таким чином, одержані дані свідчать, що СЕКЛ виявляв виразну 

гепатопротекторну дію у дозі 50 мг/кг. Лікувально-профілактичне введення 

СЕКЛ у цій дозі сприяло 100 % виживанню тварин, збереженню 

ліпідосинтетичної функції. Крім того, СЕКЛ виявляв помірні антиоксидантні 

властивості, які пов’язані із наявністю у досліджуваному екстракті сполук 

фенольної природи – флавоноїдів, гідроксикоричних кислот, дубильних 

речовин. 

 

Висновки до розділу 5. 

1. Розроблено технологію одержання котячих лапок дводомних трави 

екстракту сухого. Визначено у досліджуваному екстракті кількісний вміст 
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суми флавоноїдів, суми кислот гідроксикоричних, суми фенольних сполук, 

суми поліфенолів та екстрактивних речовин.  

2. Розроблено проект МКЯ на одержану субстанцію котячих лапок 

дводомних «Котячих лапок дводомних трави екстракт сухий», який 

стандартизовано за вмістом фенольних сполук (гідроксикоричних кислот, 

флавоноїдів і поліфенолів). 

3. Встановлено, що за результатами визначення гострої токсичності  

котячих лапок дводомних трави сухий екстракт за класифікацією К. К. 

Сидорова можна віднести до VI класу токсичності – відносно нешкідливі 

речовини, ЛД505000 мг/кг. 

3. Досліджуваний котячих лапок дводомних трави екстракт сухий 

проявляв жовчогінну активність, яка за сукупністю проявів не поступався 

препарату порівняння – рослинному холеретичному засобу «Фламін». 

4. У результаті комплексу проведених досліджень встановлено, що 

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

гепатопротекторну дію, яка реалізувалася за рахунок мембраностабілізувальних 

та антиоксидантних властивостей біологічно активних речовин екстракту, та 

дещо поступався за активністю препарату порівняння силібору.  

 

Результати експериментальних досліджень даного розділу наведено в таких 

публікаціях:  

1. Дослідження впливу природи екстрагенту на вилучення біологічно 

активних речовин із трави котячих лапок дводомних. С. М. Марчишин, Р. 

Ю. Басараба, М. М. Васенда, Л. В. Гусак. Фітотерапія. Часопис.  2018. № 

1. С. 49-52. 

2. Марчишин С. М., Басараба Р. Ю., Демидяк О. Л. Вивчення гострої 

токсичності та жовчогінної дії сухого екстракту з трави котячих лапок 

дводомних (Antennaria dioica (L.) Gaertn). Фітотерапія. Часопис.  2019. № 

1. С. 93-96. 
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3. Пат. № 133501 Україна, МПК  А61К 36/28 (2006.01) А61K 135/00 

(2006.01) А61Р 1/16 (2006.01). Спосіб одержання рослинної субстанції з 

жовчогінною активністю / Марчишин С. М., Басараба Р. Ю., Васенда М. 

М. , Козир Г. Р., Слободянюк Л. В. u 2018 10862; заявл. 02.11.2018; опубл. 

10.04.2019, Бюл. № 7. 
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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 

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 
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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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матер. ХХІ конгр., м. Тернопіль, 24-26 квіт. 2017 р. Тернопіль, «Укрмедкнига», 

2017. С.223-224. 

14. Вміст дубильних речовин у траві котячих лапок дводомних 

(Antennaria dioica L.) / С. М. Марчишин, Р. Ю. Басараба, Г. Р. Козир, Л. О. 

Кравчук. «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів 

створення 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. V Всеукраїнської науково-практичної конф. з міжнародною 

участю (м. Тернопіль, 30-31 травня 2019 р.). Тернопіль: ТДМУ, 2019. С. 10-11. 
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Продовж. дод. А 

Апрбація результатів дисертації 

Основні положення роботи викладено та обговорено на науково-

практичних конференціях різного рівня: 

 

1. V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Хімія природних сполук» (Тернопіль, 30-31 травня 2019 р.; форма участі 

‒ публікація тез). 

2. VII наук.-практ. конф. зміжнар. участю «Науково-технічний прогрес і  

оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» 

(Тернопіль, 27-28 вересня 2018 р.; форма участі ‒ публікація тез).  

3. XХІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 

присвячений 60-річчю Тернопільського державного медичного 

університету імені І. Я. Горбачевського (Тернопіль, 24-26 квітня 2017 р.;  

форма участі ‒ публікація тез). 

4. VІІІ Національний з’їзд фармацевтів України «Фармація ХХІ століття: 

тенденції та перспективи» (Харків, 13-16 вересня, 2016 р.; форма участі ‒ 

публікація тез). 

5. VІ наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Науково-технічний прогрес і 

оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» 

(Тернопіль, 10-11 листопада 2016 р.; форма участі ‒ публікація тез).  

6. ІІ Міжнародна науково-практична internet-конференції «Теоретичні та 

практичні аспекти дослідження лікарських рослин» (м. Харків, 21-23 

березня 2016р.; форма участі ‒ публікація тез). 

7. IV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Хімія природних сполук» (Тернопіль, 21-22 квітня 2016 р.; форма участі 

і‒ публікація тез). 

8. XІX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених 

(Тернопіль, 27-29 квітня 2015 р.;  форма участі ‒ публікація тез). 
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Додаток  Б 
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Продовж. дод. Б 
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Продовж. дод. Б 
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Продовж.дод Б
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Продовж.дод Б 
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Додаток В 

 

 

 


