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Визначення кількісного вмісту деяких груп фенольних
сполук у настойках з сировини рослин родин Polygonaceae,
Rosaceae, Asteraceae
Анотація
Мета. Визначити кількісний вміст суми поліфенолів та суми гідроксикоричних кислот у серіях настойок з кореневищ
з коренями щавлю кінського, родовика лікарського, коренів лопуха великого, лопуха малого та лопуха павутинистого,
шипшини коричної та шипшини собачої, трави череди трироздільної.
Матеріали та методи. Як об’єкти дослідження використовували серії настойок з кореневищ з коренями щавлю кінського,
родовика лікарського, коренів шипшини коричної, шипшини собачої, лопуха великого, лопуха малого, лопуха павутинистого і трави череди трироздільної, які отримали методом мацерації за кімнатної температури та співвідношення
сировина/готова продукція 1 : 5, екстрагент – 50 % спирт етиловий. Кількісний вміст суми поліфенолів та суми гідроксикоричних кислот визначали спектрофотометрично за методиками ДФУ 2.0.
Результати та їх обговорення. Визначено граничні межі кількісного вмісту суми поліфенолів та суми гідроксикоричних кислот, які, відповідно, становлять не менше 0,070 мг мл-1, і 0,002 мг мл-1 для настойки з кореневищ з коренями
щавлю кінського, 0,100 мг мл-1 та 0,005 мг мл-1 для настойки з кореневищ з коренями родовика лікарського, 0,070 мг мл-1
та 0,002 мг мл-1 для настойки з коренів шипшини коричної, 0,080 мг мл-1 та 0,001 мг мл-1 для настойки з коренів шипшини собачої, 0,01 мг мл-1 та 0,001 мг мл-1 для настойки з коренів лопуха великого, 0,010 мг мл-1 та 0,002 мг мл-1 для
настойки з коренів лопуха малого, 0,001 мг мл-1 та 0,002 мг мл-1 для настойки з коренів лопуха павутинистого,
0,070 мг мл-1 та 0,001 мг мл-1 для настойки з трави череди трироздільної.
Висновки. Визначено кількісний вміст суми поліфенолів і суми гідроксикоричних кислот та граничні межі їх вмісту
в серіях настойок з кореневищ з коренями щавлю кінського, родовика лікарського, коренів лопуха великого, лопуха
малого та лопуха павутинистого, шипшини коричної та шипшини собачої, трави череди трироздільної. Отримані дані
будуть використані в подальших дослідженнях настойок з цих видів сировини.
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Determination of the quantitative content of some groups of phenolic compounds in tinctures
from the raw material of plant families Polygonaceae, Rosaceae, Asteraceae
Abstract
Aim. To determine the quantitative content of total polyphenols and the amount of hydroxycinnamic acids in the series of
tinctures from rhizomes with roots of Rumex confertus Willd., Sanguisorba officinalis L., roots of Rosa majalis Herrm., Rosa
canina L., Arctium lappa L., Arctium minus (Hill) Bernh., Arctium tomentosum Mill., and the herb of Bidens tripartita L.
Materials and methods. As study objects the tinctures from rhizomes with roots of Rumex confertus, Sanguisorba officinalis,
roots of Rosa majalis, Rosa canina, Arctium lappa, Arctium minus, Arctium tomentosum and the herb of Bidens tripartita were
used. These tinctures were obtained by the method of maceration at room temperature and the ratio of 1 : 5 of the plant
raw material/finished products; the extractant was 50 % ethyl alcohol. The quantitative content of total polyphenols and
the amount of hydroxycinnamic acids was determined by spectrophotometry according to the methods of the State
Pharmacopoeia of Ukraine.
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Results and discussion. The limits of the quantitative content of total polyphenols and the amount of hydroxycinnamic acids
in the tinctures were determined. They were not less than 0.070 mg mL-1 and 0.002 mg mL-1 for the tincture of rhizomes with
roots of Rumex confertus, 0.100 mg mL-1 and 0.005 mg mL-1 for the tincture of rhizomes with roots of Sanguisorba officinalis,
0.070 mg mL-1 and 0.002 mg mL-1 for the tincture of Rosa majalis roots, 0.080 mg mL-1 and 0.001 mg mL-1 for the tincture
of Rosa canina roots, 0.01 mg mL-1 and 0.001 mg mL-1 for the tincture of Arctium lappa roots, 0.010 mg mL-1 and 0.002 mg
mL-1 for the tincture of Arctium minus roots, 0.001 mg mL-1 and 0.002 mg mL-1 for the tincture of Arctium tomentosum roots,
0.070 mg mL-1 and 0.001 mg mL-1 for the tincture of Bidens tripartita herb, respectively.
Conclusions. The quantitative content of total polyphenols and the amount of hydroxycinnamic acids in tinctures from rhizomes with roots of Rumex confertus, Sanguisorba officinalis, roots of Rosa majalis, Rosa canina, Arctium lappa, Arctium minus,
Arctium tomentosum and the herb of Bidens tripartita have been determined. The data obtained will be used in further work
on the study of tinctures of these types of the plant raw material.
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■ Вступ
Фенольні сполуки – один з найбільш поширених класів біологічно активних речовин у лікарській рослинній сировині, який проявляє широкий спектр біологічної активності [1]. Виявлено, що ця група речовин володіє протизапальною, противиразковою, сечогінною, антиоксидантною, антимікробною, антисклеротичною,
противірусною, седативною та протипухлинною властивостями [2, 3]. Науковцями доведено, що антиоксидантну активність фенольних
сполук зумовлено тим, що вони зв’язують іони
важких металів у малоактивні комплекси, що
призводить до гасіння вільнорадикальних процесів [4]. Феноли мають важливе значення для
рослин, оскільки беруть участь у процесі зростання та розмноження, а також захищають їх від
дії патогенних мікроорганізмів [5]. За даними
літератури, кількісний вміст фенольних речовин у рослинах збільшується за низьких температур, «бідності» ґрунтів, зараженості рослини шкідниками тощо [2]. Останнім часом проводять дослідження щодо взаємозв’язку між
вмістом фенольних сполук та алюмінію в рослинах. З’ясовано, що в разі оброблення алюмінієм деяких рослин вміст фенольних речовин значно збільшується [6].
На сьогодні настойки – доступна й широко
вживана лікарська форма. До Державного реєстру лікарських засобів України внесено 73 настойки, з яких у 48 діючими речовинами є сполуки фенольної природи [7].
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Як джерело отримання настойок з прогнозованою мембраностабілізувальною дією нашу увагу привернула рослинна сировина поширених
в Україні та популярних у науковій і народній
медицині рослин родини Polygonaceae (щавель
(щ.) кінський – Rumex confertus Willd.), Rosaceae
(родовик (р.) лікарський – Sanguisorba officinalis L., шипшина (ш.) корична – Rosa majalis
Herrm., шипшина (ш.) собача – Rosa canina L.)
та Asteraceaе (лопух (л.) великий – Arctium lappa L., лопух (л.) малий – Arctium minus (Hill)
Bernh., лопух (л.) павутинистий – Arctium tomentosum Mill., череда (ч.) трироздільна – Bidens
tripartita L.), яка містить такі групи фенольних
сполук, як гідроксикоричні кислоти, флавоноїди,
таніни, і проявляє антиоксидантну, протизапальну, сечогінну дію [8–18]. Згідно з монографіями ДФУ 2.0 кореневища з коренями р. лікарського містять не менше 5% танінів у перерахунку на пірогалол [19], корені лопуха – не менше 2% гідроксикоричних кислот у перерахунку
на хлорогенову кислоту [20], трава ч. трироздільної – не менше 0,5% суми флавоноїдів у перерахунку на лютеолін-7-глюкозид [21]. Сьогодні
з цих видів сировини в Україні настойки не виготовляють, тому отримання з них цієї лікарської форми є досить актуальним завданням.
Доречно визначити кількісний вміст деяких
груп фенольних сполук в отриманих настойках,
оскільки лікарська рослинна сировина щ. кінського, р. лікарського, ш. коричної, ш. собачої,
л. великого, л. малого, л. павутинистого та
ч. трироздільної містить саме фенольні сполуки.
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Отже, метою цієї роботи стало визначення
кількісного вмісту суми поліфенолів і суми
гідроксикоричних кислот у серіях настойок
з кореневищ з коренями щ. кінського, р. лікарського, коренів л. великого, л. малого та л. павутинистого, ш. коричної та ш. собачої, трави
ч. трироздільної.

■ Матеріали та методи
Як об’єкти дослідження використовували настойки, отримані з різних серій кореневищ з ко-

ренями щ. кінського (серії 1.1–1.5), р. лікарського
(серії 2.1–2.5), коренів ш. коричної (серії 3.1–3.5),
ш. собачої (серії 4.1–4.5), л. великого (серії 5.1–5.5),
л. малого (серії 6.1–6.5), л. павутинистого (серії
7.1–7.5) і трави ч. трироздільної (серії 8.1–8.5).
Настойки готували методом мацерації за кімнатної температури та співвідношення сировина/
готова продукція 1:5, екстрагент – 50% спирт етиловий [22]. Для отримання настойок використовували сировину, яку заготовляли 2019 року (підземні органи – наприкінці вегетаційного періоду,
а траву – у фазу бутонізації) (таблиця 1).

Таблиця 1. Терміни та місця заготівлі сировини рослин родин Polygonaceae, Rosaceae, Asteraceae, використаної в дослідженні

№ з/п

Назва сировини

1

Кореневища
з коренями
щ. кінського

2

Кореневища
з коренями
р. лікарського

3

Корені ш. коричної

4

Корені ш. собачої

5

Корені л. великого

6

Корені л. малого

7

Корені
л. павутинистого

8

Трава
ч. трироздільної
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Серія Термін заготівлі
1.1
27.10.2019
1.2
29.10.2019
1.3
23.10.2019
1.4
24.10.2019
1.5
24.10.2019
2.1
22.09.2019
2.2
25.09.2019
2.3
27.09.2019
2.4

26.09.2019

2.5
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

21.09.2019
22.10.2019
10.11.2019
26.10.2019
31.10.2019
27.10.2019
22.10.2019
10.11.2019
26.10.2019
31.10.2019
27.10.2019
22.10.2019
25.10.2019
26.10.2019
22.10.2019
23.10.2019
22.10.2019
25.10.2019
26.10.2019
22.10.2019
23.10.2019
22.10.2019
25.10.2019
26.10.2019
22.10.2019
23.10.2019
13.08.2019
18.08.2019
15.08.2019
12.08.2019
14.08.2019

Місце заготівлі
Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Трибусівка
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, околиця смт Гусятин
Харківська обл., Чугуївський р-н, с. Велика Бабка
Полтавська обл., Диканський р-н, с. Михайлівка
Хмельницька обл., Летичевський р-н, с. Антоновка
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, м. Хоростків
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с. Яромирка
м. Вінниця
м. Київ, дослідні ділянки Національного ботанічного саду
імені М. М. Гришка НАН України
Харківська обл., заплава річки Уди,
Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Трибусівка
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, околиця смт Гусятин
Харківська обл., Харківський р-н, с. Кам’яна Яруга
Львівська обл., Жолківський р-н, с. Куликів
Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Довжок
Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Трибусівка
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, околиця смт Гусятин
Харківська обл., Чугуївський р-н, с. Кам’яна Яруга
Львівська обл., Жолківський р-н, с. Куликів
Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Довжок
Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Трибусівка
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, околиця смт Гусятин
Харківська обл., Чугуївський р-н, с. Кам’яна Яруга
Львівська обл., Жолківський р-н, с. Куликів
Вінницька обл., Томашпільський р-н, с. Вила
Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Трибусівка
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, околиця смт Гусятин
Харківська обл., Чугуївський р-н, с. Кам’яна Яруга
Львівська обл., Жолківський р-н, с. Куликів
Вінницька обл., Томашпільський р-н, с. Вила
Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Трибусівка
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, околиця смт. Гусятин
Харківська обл., Чугуївський р-н, с. Кам’яна Яруга
Львівська обл., Жолківський р-н, с. Куликів
Вінницька обл., Томашпільський р-н, с. Вила
Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Трибусівка
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, околиця смт Гусятин
Харківська обл., Чугуївський р-н, с. Кам’яна Яруга
Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Качківка
Харківська обл., Чугуївський р-н, с. Велика Бабка
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Кількісний вміст суми поліфенолів визначали за методикою 2.8.14 «Визначення танінів
у лікарській рослинній сировині» ДФУ 2.0 [22],
суми гідроксикоричних кислот – за методиками, наведеними у монографіях «Кропиви листя»
(у сировині щавлю, родовика, шипшини, череди)
[19] та «Корені лопухаN» (у сировині лопуха) [20].

■ Результати та їх обговорення
Результати кількісного визначення суми
поліфенолів і суми гідроксикоричних кислот
у різних серіях настойок з сировини рослин
родин Polygonaceae, Rosaceae, Asteraceae наведено в таблиці 2.

Таблиця 2. Кількісний вміст суми поліфенолів і суми гідроксикоричних кислот у серіях настойок з сировини рослин родин
Polygonaceae, Rosaceae, Asteraceae

№
з/п

Об’єкт

1

Настойка з кореневищ
з коренями щ. кінського

2

Настойка з кореневищ
з коренями р. лікарського

3

Настойка з коренів ш. коричної

4

Настойка з коренів ш. собачої

5

Настойка з коренів л. великого

6

Настойка з коренів л. малого

7

Настойка з коренів л.
павутинистого

8

Настойка з трави ч. трироздільної

Серія настойки
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Кількісний вміст суми[a], мг мл-1
гідроксикоричних кислот,
поліфенолів, у перерахунку
у перерахунку на
на пірогалол
хлорогенову кислоту
0,082 ± 0,005
0,0032 ± 0,0002
0,078 ± 0,004
0,0035 ± 0,0002
0,092 ± 0,004
0,0030 ± 0,0002
0,092 ± 0,005
0,0028 ± 0,0002
0,077 ± 0,004
0,0029 ± 0,0002
0,114 ± 0,006
0,0053 ± 0,0003
0,122 ± 0,006
0,0052 ± 0,0002
0,155 ± 0,004
0,0058 ± 0,0002
0,095 ± 0,004
0,0061 ± 0,0004
0,102 ± 0,002
0,0050 ± 0,0003
0,078 ± 0,004
0,0027 ± 0,0001
0,081 ± 0,004
0,0024 ± 0,0002
0,079 ± 0,004
0,0024 ± 0,0001
0,083 ± 0,004
0,0030 ± 0,0002
0,074 ± 0,004
0,0032 ± 0,0002
0,086 ± 0,004
0,0018 ± 0,0001
0,091 ± 0,004
0,0020 ± 0,0001
0,092 ± 0,004
0,0022 ± 0,0001
0,083 ± 0,004
0,0021 ± 0,0001
0,089 ± 0,004
0,0023 ± 0,0001
0,016 ± 0,001
0,0017 ± 0,0001
0,017 ± 0,001
0,0018 ± 0,0001
0,019 ± 0,001
0,0018 ± 0,0001
0,020 ± 0,001
0,0020 ± 0,0001
0,020 ± 0,001
0,0019 ± 0,0001
0,018 ± 0,001
0,0032 ± 0,0002
0,018 ± 0,001
0,0030 ± 0,0002
0,017 ± 0,001
0,0026 ± 0,0001
0,015 ± 0,001
0,0025 ± 0,0001
0,021 ± 0,001
0,0023 ± 0,0001
0,017 ± 0,001
0,0036 ± 0,0002
0,019 ± 0,001
0,0029 ± 0,0002
0,019 ± 0,001
0,0028 ± 0,0002
0,020 ± 0,001
0,0026 ± 0,0002
0,020 ± 0,001
0,0028 ± 0,0001
0,079 ± 0,004
0,0013 ± 0,0001
0,082 ± 0,004
0,0014 ± 0,0001
0,081 ± 0,004
0,0016 ± 0,0001
0,075 ± 0,005
0,0014 ± 0,0001
0,082 ± 0,004
0,0017 ± 0,0001

Примітка: [a] n = 5, у розрахунку на 1 мл настойки
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Як видно з даних таблиці 2, кількісний вміст
суми поліфенолів і суми гідроксикоричних кислот у різних серіях настойок з одного виду сировини коливався незначно. Найвищий вміст суми
поліфенолів і суми гідроксикоричних кислот
спостерігався в серіях настойки з кореневищ
з коренями р. лікарського. У настойці серії 2.4
вміст суми поліфенолів був найнижчий та становив 0,095 ± 0,004 мг мл-1, з цим вміст суми
гідроксикоричних кислот був найвищий – 0,0061 ±
0,0004 мг мл-1, а найнижчий вміст суми гідроксикоричних кислот було визначено в настойці
серії 2.5. Дещо нижчий вміст суми поліфенолів
спостерігався у серіях настойки з кореневищ
з коренями щ. лікарського (0,077 ± 0,004 мг мл-1
(серія 1.5) – 0,092 ± 0,005 мг мл-1 (серії 1.3 та 1.4))
та серіях настойки з трави ч. трироздільної (0,075 ±
0,005 мг мл-1 (серія 8.4) – 0,082 ± 0,004 мг мл-1
(серії 8.2 та 8.5)). Найнижчий вміст суми гідроксикоричних кислот у досліджуваних настойках
визначено в серіях настойки з трави ч. трироздільної (від 0,0013 ± 0,0001 мг мл-1 (серія 8.1)
до 0,0017 ± 0,0001 мг мл-1 (серія 8.5).
У серіях настойок з коренів трьох видів лопуха вміст суми поліфенолів коливався незначно й перебував у межах 0,015 ± 0,001 мг мл-1
(серія 6.4 настойки з кореня л. малого) – 0,021 ±
0,001 мг мл-1 (серія 6.5 настойки з цього ж виду сировини). З цим вміст суми гідроксикоричних кислот у настойках з кореня л. малого та
л. павутинистого був вищий, ніж у настойці
з кореня л. великого й становив від 0,0023 ±
0,0001 мг мл-1 (у серії 6.5 настойки з кореня
л. малого) до 0,0036 ± 0,0002 мг мл-1 (у серії 7.1
настойки з кореня л. павутинистого). У серіях
настойки з кореня л. великого цей показник
коливався від 0,0017 ± 0,0001 мг мл-1 (серія 5.1)
до 0,0020 ± 0,0001 мг мл-1 (серія 5.4). У настойці з кореня ш. собачої (0,083 ± 0,004 мг мл-1
(серія 4.4) – 0,092 ± 0,004 мг мл-1 (серія 4.3))
вміст суми поліфенолів був дещо вищий, ніж у настойці з кореня ш. коричної (0,078 ± 0,004 мг мл-1
(серія 3.1) – 0,083 ± 0,004 мг мл-1 (серія 3.4)). Вміст
суми гідроксикоричних кислот був вищий у настойці з кореня ш. коричної (0,0024 ± 0,0001 мг мл-1
(серії 3.2 та 3.3) – 0,0032 ± 0,0002 мг мл-1 (серія 3.5)),
ніж у серіях настойки з кореня ш. собачої (0,0018 ±

0,0001 мг мл-1 (серія 4.1) – 0,0023 ± 0,0001 мг мл-1
(серія 4.5)).
Отже, визначено граничні межі вмісту суми
поліфенолів та суми гідроксикоричних кислот
у серіях настойок з сировини рослин родин
Polygonaceae, Rosaceae, Asteraceae. Так, для настойки з кореневищ з коренями щ. кінського вміст
суми поліфенолів становить не менше 0,07 мг мл-1,
суми гідроксикоричних кислот – не менше
0,002 мг мл-1, настойки з кореневищ з коренями р. лікарського – 0,10 мг мл-1 та 0,005 мг мл-1
відповідно, настойки з коренів ш. коричної –
0,07 мг мл-1 та 0,002 мг мл-1 відповідно, настойки з коренів ш. собачої – 0,08 мг мл-1 та
0,001 мг мл-1 відповідно, настойки з коренів
л. великого – 0,01 мг мл-1 та 0,001 мг мл-1 відповідно, настойки з коренів л. малого – 0,01 мг мл-1
та 0,002 мг мл-1 відповідно, настойки з коренів
л. павутинистого – 0,01 мг мл-1 та 0,002 мг мл-1
відповідно, настойки з трави ч. трироздільної –
0,07 мг мл-1 та 0,001 мг мл-1 відповідно.

■ Висновки
Визначено кількісний вміст суми поліфенолів і суми гідроксикоричних кислот у серіях
настойок з кореневищ з коренями щ. кінського, р. лікарського, коренів л. великого, л. малого та л. павутинистого, ш. коричної та ш. собачої, трави ч. трироздільної. Визначено граничні межі вмісту суми поліфенолів і суми
гідроксикоричних кислот, які становлять не менше 0,07 мг мл-1 і 0,002 мг мл-1 відповідно для
настойки з кореневищ з коренями щ. кінського,
0,10 мг мл-1 та 0,005 мг мл-1 для настойки з кореневищ з коренями р. лікарського, 0,07 мг мл-1
та 0,002 мг мл-1 для настойки з коренів ш. коричної, 0,08 мг мл-1 та 0,001 мг мл-1 для настойки з коренів ш. собачої, 0,01 мг мл-1 та
0,001 мг мл-1 для настойки з коренів л. великого, 0,01 мг мл-1 та 0,002 мг мл-1 для настойки
з коренів л. малого, 0,01 мг мл-1 та 0,002 мг мл-1 для
настойки з коренів л. павутинистого, 0,07 мг мл-1
та 0,001 мг мл-1 для настойки з трави ч. трироздільної. Отримані дані будуть використані
в подальших дослідженнях настойок з цих видів сировини.
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