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Дисертаційна робота присвячена комплексному фармакогностичному 

дослідженню рослин роду Горлянка, отриманню та дослідженню лікарського 

рослинного засобу на основі вибраної сировини, розробці методів контролю 

якості (МКЯ) на лікарську рослинну сировину та лікарський засіб рослинного 

походження. 

За допомогою хімічних реакцій та хроматографічних методів 

підтверджено наявність у сировині фенольних сполук, органічних кислот, 

амінокислот, вуглеводів, фітостероїдів, тритерпеноїдів, жирних кислот, вітаміну 

К, макро- та мікроелементів. Визначено кількісний вміст основних груп 

біологічно активних речовин (БАР) в досліджуваній сировині. 

Методом високоефективної рідинної хроматографії у траві горлянки 

повзучої виявлено і встановлено вміст 21 сполуки: 8 флавоноїдів (рутин, 

кверцетин, кверцетин-3-глюкозид, лютеолін, апігенін, неогеспередин, нарінгін 

та нарінгенін), 4 танінів (пірокатехін, епікатехін, епікатехінгалат та галокатехін). 

та 9 органічних кислот (галова, кофейна, сирінгова, п-кумарова, сінапова, 

бензойна, транс-цинамова, транс-ферулова та хінна). Переважаючими серед 

гідроксикоричних кислот в траві горлянки повзучої є п-кумарова, кофейна та 

сінапова кислоти – 420,6 мг/кг, 326,4 мг/кг та 261,5 мг/кг відповідно, серед 

флавоноїдів трави горлянки повзучої – рутин, кверцетин та неогеспередин – 

2384,69 мг/кг, 1325,46 мг/кг та 330, 64 мг/кг відповідно, танінів – епікатехінгалат 

та галокатехін 1295,48 мг/кг та 1079,66 мг/ кг відповідно. 



Методом газової хроматографії з мас-спектрометрією у траві горлянки 

повзучої досліджено якісний склад та кількісний вміст стероїдів. Виявлено 54 

речовини, з яких ідентифіковано 9: стигмастерол; прегна-5,17-дієн-3-ол; 

ергостерол; 3β-стеарилокси-ерс-12-ен; стигмаста-5,22-дієн-3-ол, ацетат; β-

ситостерол; олеан-12-ен; 3β-метокси-5-холестен; сліди холестеролу. Загальний 

вміст стероїдів у траві цієї рослини становить 3491,96 мг/кг. Встановлено, що 

найбільшу концентрацію має стигмастерол, вміст якого становить 1546,20 мг/кг 

сировини, або 44,28 % від усіх стероїдів цього дослідження. Виявлено значний 

вміст прегна-5,17-дієн-3-олу – 843,91 мг/кг, або 24,17 % від усіх стероїдів 

горлянки повзучої.  

Методом газо-рідинної хроматографії вивчено жирнокислотний склад 

трави горлянки повзучої; виявлено 22 сполуки, з них ідентифіковано 2 

ненасичені жирні кислоти та 7 – насичених. З ідентифікованих сполук найбільшу 

концентрацію має α-ліноленова кислота, вміст якої становить 2573,67 мг/кг 

сировини, або 31,01 % від загального вмісту досліджених жирних кислот та 

пальмітинова кислота, вміст якої становить 2338,25 мг/кг, або 28,18 % від 

загального вмісту досліджених жирних кислот. 

Уперше у леткій фракції горлянки повзучої методом газової хроматографії 

з мас-спектрометрією ідентифіковано 10 сполук. Загальний вміст летких сполук 

становить 368,52 мг/кг. Домінуючими сполуками є гексагідрофарнезилацетон та 

сквален – 83,55 мг/кг та 15,38 мг/кг сухої сировини відповідно. 

У траві горлянки повзучої вивчено якісний склад та кількісний вміст 

амінокислот. Виявлено 16 амінокислот, у тому числі 7 незамінних: треонін, 

валін, метіонін, ізолейцин, лейцин, фенілаланін, лізин та 1 умовно незамінна – 

гістидин. У переважаючій кількості були замінні амінокислоти – глутамінова 

кислота (5,49±0,02 мг/100 г), аргінін (3,51±0,01 мг/100 г) та аспарагінова кислота 

(2,89±0,03 мг/100 г). 

Методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою 

досліджено макро- та мікроелементний склад суцвіть, листків, стебел та трави 



горлянки повзучої. Виявлено 23 неорганічні елементи. У досліджуваній сировині 

найбільший вміст припадає на кальцій, вміст якого коливається в межах від 87,50 

мг/100 г до 103,56 мг/100 г сухої речовини в залежності від частини рослини та 

на ферум (34,21 мг/100 г сухої сировини), який значно накопичується в листках 

Aiuga reptans L. Кількісний вміст токсичних елементів знаходиться в межах 

вимог гранично допустимих концентрацій для сировини та харчових продуктів, 

що відповідає вимогам Державної Фармакопеї України. 

Методом паперової хроматографії в сировині ідентифіковано органічні 

кислоти трави горлянки повзучої, які представлено янтарною, молочною, 

винною, щавлевою, лимонною, аскорбіновою, яблучною та бензойною 

кислотами. Титриметричними методами визначено кількісний вміст суми 

органічних кислот (1,89 % - 2,29 %) та аскорбінової кислоти (0,13 % - 0,18 %) в 

зразках трави г. повзучої з різних місць зростання. 

З трави горлянки повзучої виділено фракції водорозчинних полісахаридів 

(ВРПС), пектинових речовин (ПР), геміцелюлози А (Гц А) і геміцелюлози Б (Гц 

Б). Вміст ВРПС коливається в межах від 14,44 % до 15,16 %, ПР – від 7,18 % до 

8,18 %. Вміст Гц А значно переважає над вмістом Гц Б і становить 17,44 % і 6,64 

% відповідно. Встановлено мономерний склад полісахаридних комплексів трави 

горлянки повзучої. 

Методом висхідної хроматографії у сировині г. повзучої виявлено 

наявність вітаміну К, спетрофотометричним методом визначено його кількісний 

вміст (0,68 % - 0,78 % залежно від місць зростання). 

Визначено показники якості та технологічні параметри сировини (об’ємна, 

насипна густина, питома густина, пористість, порозність, вільний об’єм шару). 

Розроблено параметри екстракції БАР з трави горлянки повзучої. Встановлено, 

що оптимальний ступінь подрібнення сировини – частки розміром 0,5 – 2,5 мм; 

екстрагенти – вода очищена, етанол 50 % або 70 %; оптимальне співвідношення 

сировина - екстрагент – 1:15 та 1:10; оптимальна тривалість разової екстракції – 



30 хв; повноту екстракції БАР можна досягти шляхом трикратного 

екстрагування. 

Встановлено гостру токсичність екстрактів трави горлянки повзучої ГПТ-

0 (екстрагент – вода очищена), ГПТ-5 (екстрагент – 50 % спирт етиловий), ГПТ-

7 (екстрагент – 70 % спирт етиловий) та настойка трави горлянки. Екстракти та 

настойка горлянки повзучої трави відносяться до практично нетоксичних (V клас 

токсичності) при внутрішньошлунковому введенні (LD50 > 5000 мг/кг) 

відповідно до класифікації К.К. Сидорова. 

Екстракти трави горлянки повзучої ГПТ-0, ГПТ-5, ГПТ-7 та настойка 

трави горлянки проявлять гепатопротекторну активність при 

експериментальному тетрахлорметановому гепатиті, що супроводжується 

помітним зменшенням патологічних проявів. Зокрема, в сироватці крові 

піддослідних тварин спостерігається зниження вмісту реактантів тіобарбітурової 

кислоти в 1,58, 1,56, 1,55 та 1,5 рази відповідно та зменшенні активності 

аланінамінотрансферази в 1,52, 1,32, 1,25 та 1,23 рази відповідно та у гомогенаті 

печінки зменшенні активності аланінамінотрансферази в 1,88, 2,11, 1,87 та 1,89 

рази відповідно в порівнянні з контрольною групою тварин. Таким чином, 

запропоновані нами фітосубстанції пригнічують перекисні деструктивні 

процеси, зменшують розвиток синдрому цитолізу і практично не поступаються 

гепатопротекторній дії препарату порівняння «Силібор». 

При дослідженні протизапальної активності досліджуваних екстрактів 

встановлено, що екстракт ГПТ-5 та настойка трави горлянки у дозі 50 мг/кг через 

2 години перевищували антиексудативний ефект референс препарату 

кверцетину (антиексудативний ефект – 20,52 % та 21,24 % відповідно). 

Подано заявку на корисну модель «Спосіб одержання екстракту трави 

Ajuga reptans з протизапальною активністю» (заявка № u 2021 03461 від 

17.06.2021 р.). 

При дослідженні кровозупинної активності визначали тривалість 

кровотечі за методом Дюка. Найбільш ефективною була настойка трави 



горлянки (зупинка кровотечі через 60,15 с). При вивченні ранозагоювальної дії 

досліджувані препарати наносили двічі на день впродовж 16 днів. На 3, 5, 7, 9, 

14 та 16 день проводили динамічне спостереження, оцінювали стан запальної 

реакції, проводили планіметрію рани  та визначали швидкість загоєння ран. При 

місцевому застосуванні настойка трави горлянки проявляє аналогічну дію до дії 

препарату порівняння «Ротокан» (загоєння рани на 9 добу). 

Досліджено антибактеріальну активність отриманих екстрактів трави 

горлянки повзучої. 

Проведено дослідження морфологічної будови видів горлянки. Методом 

світлової та скануючої електронної мікроскопії встановлено анатомічні 

діагностичні ознаки трави горлянки повзучої. Відмінними морфологічними 

ознаками для досліджуваних видів є форма, довжина та опушення стебла, будова 

та забарвлення квіток, форма плодів, анатомічними ознаками - форма клітин 

епідермісу стебла та типи волосків. 

Вивчено числові показники доброякісності трави горлянки повзучої, 

встановлено параметри стандартизації; на основі моніторингу за якісними 

показниками сировини встановлено термін її придатності. 

Уперше встановлено місця зростання горлянки повзучої у 5 районах Івано-

Франківської та Тернопільської областей України, складено характеристики 

виявлених фітоценозів та встановлено сировинні запаси видів, вивчено 

параметри інтродукції горлянки повзучої в умовах Прикарпаття. 

На основі проведених фітохімічних та фаpмакологічних досліджень, 

доведено можливість застосування трави горлянки повзучої в якості лікарської 

рослинної сировини. Розроблено проєкти МКЯ «Горлянки повзучої трава», 

«Горлянки повзучої екстракт» та «Інструкція із заготівлі та сушіння трави 

горлянки повзучої». 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в науково-дослідну 

роботу споріднених закладів вищої освіти України. 

Ключові слова: види роду Горлянка, трава, екстракт, фармакогностичне і 



фармакологічне дослідження, морфологічний, мікроскопічний та фітохімічний 

аналіз. 
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Thesis is devoted to the complex pharmacognostic investigation of Ajuga L. 

genus plants, obtaining and investigation of herbal medicine developed on the basis of 

the chosen raw material, development of quality control methods (QCM) for medicinal 

plant raw material and medicine of plant origin. 

Using chemical reactions and chromatographic methods the presence in raw 

materials of phenolic compounds, organic acids, amino acids, carbohydrates, 

phytosteroids, triterpenoids, fatty acids, vitamin K, macro- and microelements was 

confirmed. The quantitative content of the main groups of biologically active 

substances in the studied raw materials was determined. 

21 compounds of phenolic nature were identified and quantified by high 

performance liquid chromatography in Ajuga reptans L. herb, including 8 flavonoids 

(rutin, quercetin, quercetin-3-glucoside, luteolin, apigenin, neohesperidin, naringin and 

naringenin), 4 tannins (pyrocatechin, epicatechin, epicatechin gallate and 

gallocatechin) and 9 organic acids (gallic, caffeic, syringic, p-coumaric, sinapic, 

benzoic, trans-cinnamic, trans-ferulic and quinic acids). The dominant substances 

among hydroxycinnamic acids in Ajuga reptans L. herb are p-coumaric, caffeic and 

sinapic acids – 420.6 mg/kg, 326.4 mg/kg and 261.5 mg/kg respectively; among the 

flavonoids of Ajuga reptans L. herb rutin, quercetin and neohesperidin are dominant – 

2384.69 mg/kg, 1325.46 mg/kg and 330.64 mg/kg respectively; epicatechin gallate and 



gallocatechin prevailed among tannins –1295.48 mg/kg and 1079.66 mg/kg 

respectively. 

Qualitative composition and quantitative content of steroids in Ajuga reptans L. 

herb were studied using the method of gas chromatography with mass spectrometry. 

These studies indicate the presence of 54 substances, 9 of which have been identified 

as stigmasterol; pregna-5,17-dien-3-ol; ergosterol; 3β-stearyloxy-ers-12-ene; 

stigmasta-5,22-dien-3-ol, acetate; β-sitosterol; olean-12-ene; 3β-methoxy-5-

cholestene; traces of cholesterol. The total content of steroids in the Ajuga reptans L. 

herb is 3491.96 mg/kg. It was established that stigmasterol has the highest 

concentration. Its content is 1546.20 mg/kg of raw materials or 44.28 % of the total 

content of the identified steroids. A significant content of pregna-5,17-dien-3-ol was 

found – 843.91 mg/kg or 24.17 % of all steroids of Ajuga reptans L. herb.  

The composition of fatty acids of Ajuga reptans L. herb was determined by the 

method of gas-liquid chromatography. There were found 22 compounds, among which 

2 unsaturated and 7 saturated fatty acids were identified. Among the identified 

compounds the highest concentration has α-linolenic acid, the content of which is 

2573.67 mg/kg of raw materials or 31.01 % of the total content of the studied fatty 

acids, and palmitic acid with a quantitative content of 2338.25 mg/kg or 28.18 % of 

the total content of the studied fatty acids. 

For the first time in the volatile fraction of Ajuga reptans L. by gas 

chromatography with mass spectrometry the content of 10 compounds was identified. 

The total content of volatile compounds is 368.52 mg/kg. The dominant compounds 

are hexahydrofarnesyl acetone and squalene – 83.55 mg/kg and 15.38 mg/kg of dry 

raw material respectively. 

Qualitative composition and quantitative content of amino acids in Ajuga 

reptans L. herb were studied. 16 amino acids were found, including 7 essential ones: 

threonine, valine, methionine, isoleucine, leucine, phenylalanine, lysine; and 1 

conditionally essential – histidine. The non-essential amino acids were predominant: 

glutamic acid (5.49 ± 0.02 mg/100 g), arginine (3.51 ± 0.01 mg/100 g) and aspartic 



acid (2.89 ± 0.03 mg/100 g). 

The research of the macro- and microelemental composition of the 

inflorescence, leaves, stems and herb of Ajuga reptans L. was carried out by 

inductively coupled plasma atomic emission spectrometry iCAP 7000 Duo. 23 

inorganic elements were identified. In the studied raw material the highest content have 

such elements as calcium (it ranges from 87.50 mg/100 g to 103.56 mg/100 g of dry 

raw material depending on the part of the plant) and iron (34.21 mg/100 g of dry raw 

material), which accumulates significantly in the leaves of Ajuga reptans L. The 

quantitative content of toxic elements is insignificant and is within the requirements of 

maximum permissible concentrations for raw materials and food products, which 

meets the requirements of the State Pharmacopoeia of Ukraine. 

Organic acids of Ajuga reptans L. herb were identified by the method of paper 

chromatography. It was determined that organic acids of the plant are represented by 

succinic, lactic, tartaric, oxalic, citric, ascorbic, malic and benzoic acids. By the 

titrimetric method of analysis in samples of Ajuga reptans L. herb harvested from 

different places of growth the quantitative content of the sum of organic acids (1.89 % 

- 2.29 %) and ascorbic acid (0.13 % - 0.18 %) was determined. 

Fractions of water-soluble polysaccharides, pectic substances, hemicellulose A 

and hemicellulose B were isolated from Ajuga reptans L. herb. The content of water-

soluble polysaccharides ranges from 14.44 % to 15.16 %, pectic substances – from 

7.18 % to 8.18 %. The content of hemicellulose A (17.44 %) significantly exceeds the 

content of hemicellulose B (6.64 %). The monomeric composition of polysaccharide 

complexes of Ajuga reptans L. herb was established. 

By the method of ascending chromatography in the raw material of Ajuga 

reptans L. vitamin K was identified. Its quantitative content was determined by 

spectrophotometric method. It ranges from 0.68 % to 0.78 % depending on the place 

of growth. 

Quality indicators and technological parameters raw materials (bulk density, 

bulk mass, specific mass, porosity, free volume of the layer) of the raw material were 



determined. The parameters of extraction of BAS from Ajuga reptans L. herb were 

developed. It was established that the optimal degree of grinding of plant material is 

0.5 - 2.5 mm; optimal extractants are purified water, 50 % ethanol and 70 % ethanol; 

the optimal ratio of raw materials to extractant – 1:15 and 1:10; the optimal time of a 

single extraction is 30 minutes; complete extraction of BAS can be achieved by triple 

extraction. 

Acute toxicity of Ajuga reptans L. herb extracts ARH-0 (extractant – purified 

water), ARH-5 (extractant – 50% ethanol), ARH-7 (extractant – 70% ethanol) and 

Ajuga reptans L. herb tincture was determined. According to the classification of K. K. 

Sydorov Extracts and tincture of Ajuga reptans L. herb are practically non-toxic 

(toxicity class V) when administered intragastrically (LD50> 5000 mg/kg). 

Extracts ARH-0, ARH-5 and ARH-7 and tincture of Ajuga reptans L. herb show 

hepatoprotective activity at the experimental carbon tetrachloride-induced hepatitis, 

which is accompanied by a significant reduction in pathological manifestations. In 

particular, it was observed the decrease of the content of thiobarbituric acid reactants 

in 1.58, 1.56, 1.55 and 1.5 times respectively; and the decrease of alanine transaminase 

activity in 1.52, 1.32, 1.25 and 1.23 times respectively in the serum of experimental 

animals and the decrease of alanine transaminase activity in 1.88, 2.11, 1.87 and 1.89 

times respectively in liver homogenate, compared with the control group of animals. 

Thus, the developed extracts and tincture inhibit peroxidative destructive processes, 

reduce the development of cytolysis syndrome and are practically not inferior to the 

hepatoprotective effect of the reference drug “Sylibor”. 

In the study of anti-inflammatory activity of extracts it was found that after 2 

hours of experiment the extract of ARH-5 and tincture of Ajuga reptans L. herb at a 

dose of 50 mg/kg exceeded the anti-exudative effect of the reference drug “Quercetin” 

(anti-exudative effect was 20.52 % and 21.24 % respectively). 

An application for an utility model “Method of obtaining of Ajuga reptans L. 

herb extract with anti-inflammatory activity” was submitted (application № u 2021 

03461, June 17, 2021). 



Studies of hemostatic and wound healing activities were carried out with the 

advisory assistance of Professor of the Department of Pharmacology Hudyvok Y. S. 

and the head of the Department of Human Anatomy, Professor Popadynets O. H. The 

duration of bleeding was determined by time (Duke’s method) under the condition of 

bleeding spontaneous cessation immediately after tissue incision.  

In the study of hemostatic activity the duration of bleeding was determined by 

the method of Duke. The most effective was the tincture of Ajuga reptans L. herb (the 

bleeding stopped after 60.15 sec). When studying the wound-healing activity the 

studied drugs were applied twice a day for 16 days. On days 3, 5, 7, 9, 14 and 16 

dynamic monitoring was conducted, the state of the inflammatory response was 

assessed, planimetry of the wound was performed and the rate of wound healing was 

determined. When applied topically, the tincture of Ajuga reptans L. herb has a similar 

effect to the reference drug “Rotokan” (wound healing occurred on the 9th day). 

The antibacterial activity of the obtained extracts and tincture of Ajuga reptans 

L. herb was studied.  

The morphological structure of Ajuga L. genus species was studied. Anatomical 

diagnostic features of Ajuga reptans L. herb were investigated by the method of light 

and scanning electron microscopy. Distinctive morphological and anatomical features 

for the studied species are the shape, length and pubescence of the stem, the structure 

and color of flowers, the shape of fruits. Anatomical diagnostic features are the shape 

of the epidermal cells of the stem and the type of hairs. 

Numerical indicators of quality of Ajuga reptans L. herb were studied and 

standardization parameters were established; the shelf life of Ajuga reptans L. raw 

materials was determined on the basis of the monitoring of its quality indicators. 

For the first time places of growing of Ajuga reptans L. were established in 5 

districts of Ivano-Frankivsk and Ternopil regions of Ukraine; characteristics of 

identified phytocenoses were given and raw material stocks of species were 

determined; parameters of Ajuga reptans L. introduction in Precarpathian conditions 

were studied. 



Based on the conducted phytochemical and pharmacological studies, the 

possibility of using Ajuga reptans L. herb as a medicinal plant raw material was proved. 

A dense extract of Ajuga reptans L. herb was obtained (extractant – 50 % ethanol). The 

projects of the QCM “Ajuga reptans L. herb”, “Ajuga reptans L. extract” and 

“Instruction for harvesting and drying of Ajuga reptans L. herb” were developed. 

The results of the thesis research are introduced into the scientific-research work 

of related institutions of higher education of Ukraine. 

Key words: Ajuga reptans L. genus species, herb, pharmacognostic and 

pharmacological research, morphological, microscopic and phytochemical analysis. 
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