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АНОТАЦІЯ 

Малюванчук С.В. Фармакогностичне дослідження рослин роду Горлянка. 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» (22 «Охорона здоров’я»). 

Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України, 2021. 

Захист відбудеться в Івано-Франківському національному медичному 

університеті МОЗ України, Івано-Франківськ, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена комплексному фармакогностичному 

дослідженню рослин роду Горлянка, отриманню і 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 і 

нарінгенін), 4 метаболіти танінів (пірокатехін, епікатехін, епікатехінгалат та 

галокатехін) та 9 карбонових кислот (галова, кофейна, сирінгова, п-кумарова, 

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

серед гідроксикоричних кислот у траві горлянки повзучої є п-кумарова, кофейна 

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

флавоноїдів трави горлянки повзучої – рутин, кверцетин і неогеспередин – 

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

епікатехінгалат та галокатехін 1295,48 мг/кг та 1079,66 мг/ кг відповідно. 
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Методом газової хроматографії з мас-спектрометрією у траві горлянки 

повзучої досліджено якісний склад і 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 і 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 і 

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

У траві горлянки повзучої вивчено якісний склад і кількісний вміст 

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

метіонін, ізолейцин, лейцин, фенілаланін, лізин й 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) і аспарагінова кислота 

(2,89±0,03 мг/100 г). 

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

досліджено макро- і мікроелементний склад суцвіть, листків, стебел й трави 

горлянки повзучої. Виявлено 23 неорганічні елементи. У досліджуваній сировині 
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найбільший вміст припадає на кальцій, вміст якого коливається в межах від 

87,50 мг/100 г до 103,56 мг/100 г сухої речовини у залежності від частини рослини 

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

Aiuga reptans L. Кількісний вміст токсичних елементів знаходиться у межах вимог 

гранично допустимих концентрацій для сировини і харчових продуктів, що 

відповідає вимогам Державної Фармакопеї України. 

Методом паперової хроматографії у сировині ідентифіковано органічні 

кислоти трави горлянки повзучої, які представлено янтарною, молочною, винною, 

щавлевою, лимонною, аскорбіновою, яблучною і бензойною кислотами. 

Титриметричними методами визначено кількісний вміст суми органічних кислот 

(1,89 % - 2,29 %) і 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), 
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ГПТ-7 (екстрагент – 70 % спирт етиловий) і настойка трави горлянки. Екстракти 

та настойка горлянки повзучої трави відносяться до практично нетоксичних 

(V клас токсчності) 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 і визначали швидкість загоєння ран. При місцевому 

застосуванні настойка трави горлянки проявляє аналогічну дію до дії препарату 

порівняння «Ротокан» (загоєння рани на 9 добу). 
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Досліджено антибактеріальну активність отриманих екстрактів трави 

горлянки повзучої. 

Проведено дослідження морфологічної будови видів горлянки. Методом 

світлової і скануючої електронної мікроскопії встановлено анатомічні 

діагностичні ознаки трави горлянки повзучої. Відмінними морфологічними 

ознаками для досліджуваних видів є форма, довжина і опушення стебла, будова й 

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 і Тернопільської областей України, складено характеристики 

виявлених фітоценозів та встановлено сировинні запаси видів, вивчено параметри 

інтродукції горлянки повзучої в умовах Прикарпаття. 

На основі проведених фітохімічних і фаpмакологічних досліджень, 

доведено можливість застосування трави горлянки повзучої в якості лікарської 

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

«Горлянки повзучої екстракт густий» і «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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ANNOTATION 

Maliuvanchuk S. V. Pharmacognostic investigation of Ajuga L. genus plants. – 

Qualification scientific work with the manuscript copyright. 

Thesis for the Scientific Degree of Doctor of Philosophy in Specialty 226 

“Pharmacy, Industrial Pharmacy” (22 “Health Care”). Ivano-Frankivsk National 

Medical University, Ministry of Health of Ukraine, 2021.  

Ivano-Frankivsk National Medical University of the Ministry of Health of 

Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2021. 

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 carboxylic 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. 
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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 
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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 
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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.  
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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. 

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. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

A. – ajuga; 

аg. – agrobacterium; 

GACP – Належна практика культивування та збирання вихідної сировини 

рослинного походження; 

G. – horljanka; 

АлАТ – аланінамінотрансфераза; 

АНД – аналітично-нормативна документація; 

АсАТ – аспартатамінотрансфераза; 

БАД – біологічно активні добавки; 

БАР – біологічно активні речовини; 

ВЕРХ – високоефективна рідинна хроматографія; 

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я; 

ВРПС – водорозчинні полісахариди; 

г. – горлянка; 

ГПТ-0 – екстракт трави горлянки повзучої (екстрагент – вода очищена); 

ГПТ-5 – екстракт трави горлянки повзучої (екстрагент – 50 % етанол); 

ГПТ-7 – екстракт трави горлянки повзучої (екстрагент – 70 % етанол); 

ГПТ-9 – екстракт трави горлянки повзучої (екстрагент – 90 % етанол); 

ГХ-МС – газова хроматографія мас -  спектрометрія;  

ГЦ – геміцелюлоза; 

ГЦ А – геміцелюлоза А; 

ГЦ Б – геміцелюлоза Б; 

ДФУ – Державна Фармакопея України; 

ЖК – жирні кислоти; 

Завв. – заввишки; 

Завд. – завдовжки; 

ІФНМУ – Івано-Франківський національний медичний університет; 
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ЛЗ – лікарський засіб; 

ЛРС – лікарська рослина сировина; 

МКЯ – методи контролю якості; 

НГТ-5 – настойка горлянки трави (екстрагент – спирт етиловий 50 %); 

ПР – пектинові речовини; 

ПХ – хроматографія на папері; 

СЗ – стандартний зразок; 

ТБК-реактинти – реактанти тіобарбітурової кислоти; 

ТШХ – хроматографія в тонкому шарі сорбенту; 

УФ-спектр – крива поглинання в ультрафіолетовій області спектру; 

УФ-спектроскопія – спектроскопія в ультрафіолетовій області спектру; 

ФС – фармакопейна стаття; 

Х.ч. – хімічно чистий; 

Ч.д.а. – чистий для аналізу; 

ШКТ – шлунково-кишковий тракт. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. В останні десятиліття, попри 

велику кількість синтетичних лікарських засобів, які використовують у сучасній 

медицині, зацікавленість до лікарських засобів рослинного походження постійно 

зростає, що зумовлено високою безпечністю препаратів. 

До таких рослин відносять види роду Горлянка (Ajuga L.) родини Губоцвіті 

(Lamiaceae). Рослини роду Горлянка є неофіцинальними, проте їх широко 

використовують в народній медицині багатьох країн. Згідно з статистичними 

літературними даними у світі нараховується близько 300 видів та їх підвидів, на 

території України зростає 9 видів роду. Найбільш розповсюдженими видами роду 

Горлянка є горлянка повзуча, горлянка женевська та горлянка Лаксмана. 

Надземні органи рослин роду Горлянки вміщують різноманітні за хімічною 

будовою біологічно активні речовини: флавоноїди, гідроксикоричні кислоти, 

ефірну олію, алкалоїди, дубильні речовини, органічні кислоти і проявляють 

різноманітну фармакологічну дію: протизапальну, антиоксидантну, 

протимікробну, гепатопротекторну, протипухлинну та ін.  

Згідно з літературними науковими джерелами за кордоном досліджували 

види роду Горлянка, вивчено їх БАР та деякі фармакологічні властивості. В 

Україні дослідження морфолого-анатомічної будови, хімічного складу і 

біологічної дії практично відсутні. Тому, актуальним і перспективним є 

дослідження рослин роду Горлянка й впровадження в фармацію та медицину 

нових лікарських рослинних препаратів. 

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

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри фармації 

Івано-Франківського національного медичного університету «Дослідження 

культивованих і дикорослих лікарських рослин західного регіону України та 

розробка технологій їх застосування з лікувальною метою» (№ державної 

реєстрації 0118U003809). Дисертантом особисто проведено фармакогностичне 

дослідження рослин роду Горлянка. 
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Мета і завдання дослідження. Метою роботи було фармакогностичне 

дослідження рослин роду Горлянка, розробка методик стандартизації сировини і 

встановлення можливості отримання лікарських засобів на їх основі. 

Для досягнення поставленої мети вирішували такі завдання: 

˗˗ здійснити аналіз наукових першоджерел щодо ботанічної 

характеристики, поширення, хімічного складу, застосування рослин роду 

Горлянка в медицині; 

˗˗ провести фітохімічне дослідження на наявність основних груп 

біологічно активних речовин у траві горлянки повзучої; 

˗˗ встановити кількісний вміст основних груп БАР у сировині горлянки 

повзучої; 

˗˗ дослідити мінеральний склад сировини; 

˗˗ одержати екстракти і провести їх стандартизацію; 

˗˗ дослідити токсичність та визначити фармакологічну активність 

одержаних екстрактів; 

˗˗ встановити діагностичні морфолого-анатомічні ознаки видів роду 

горлянка; 

˗˗ вивчити сировинні ресурси, встановити можливості культивування 

горлянки повзучої; 

˗˗ розробити проєкти методів контролю якості на горлянки повзучої 

траву, горлянки повзучої екстракт густий, інструкції із заготівлі та сушіння 

горлянки повзучої трави. 

Об’єкт дослідження: комплексне фармакогностичне дослідження рослин 

роду Горлянка, фармакологічна активність рослинних субстанцій, одержаних з 

горлянки повзучої трави. 

Предмет дослідження: порівняльний морфолого-анатомічний аналіз 

рослин роду Горлянка; якісний і кількісний аналіз БАР; технологічні аспекти 

визначення оптимальних умов одержання фітосубстанцій з горлянки повзучої 

трави, вивчення їх безпечності і фармакологічної дії; встановлення запасів 

сировини. 
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Методи дослідження. Експериментальне дослідження включало такі 

методи дослідження: морфологічні, анатомічні та органолептичні методи – для 

опису та ідентифікації рослин роду Горлянка; ресурсознавчі – виявлення масивів 

заростей горлянки повзучої, встановлення біологічного і експлуатаційного 

запасів рослинної сировини, припустимого об'єму її щорічної заготівлі; фізико-

хімічні методи (ТШХ, ПХ, ВЕРХ, атомно-емісійна спектрофотометрія) – для 

встановлення хімічної структури й ідентифікації БАР; хімічні – реакції 

ідентифікації та кількісне визначення вмісту БАР у сировині; фізичні – 

визначення втрати в масі при висушуванні, загальної золи; фармакологічні 

дослідження проводили in vivo та in vitro з використанням стандартних методик – 

визначення антимікробної, гепатопротекторної, протизапальної, кровозупинної, 

ранозагоювальної активності екстрактів, токсикологічні – дослідження гострої 

токсичності. 

 Обробку результатів експериментальних даних проводили за допомогою 

математично-статистичних методів за вимогами ДФУ 2.0 Т.1. «Статистичний 

аналіз хімічного експерименту» та «Статистичний аналіз результатів біологічних 

випробувань та тестів». 

Наукова новизна отриманих результатів. Проведено фармакогностичний 

аналіз видів роду Горлянка, які поширені на території України. 

Уперше було проведено морфологічний аналіз видів горлянки флори 

України, встановлено макропічні діагностичні ознаки. Проведено морфолого-

анатомічне дослідження горлянки повзучої. Встановлено місця зростання 

горлянки повзучої в Івано–Франківській і Тернопільській областях України, 

складені характеристики виявлених фітоценозів та встановлено сировинні запаси 

видів, вивчено параметри інтродукції горлянки повзучої в умовах Прикарпаття. 

Проведено комплексне фітохімічне дослідження горлянки повзучої, в 

результаті якого визначено якісний склaд і кількісний вміст амінокислот, 

вуглеводів, фітостероїдів, тритерпеноїдів, карбонових кислот, вітаміну К, макро- 

та мікроелементів, флавоноїдів, гідроксикоричних кислот та танінів. 

Уперше методом ВЕРХ у горлянки повзучої траві визначено 21 сполуку 
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фенольної природи: 8 флавоноїдів (рутин, кверцетин, кверцетин 3-глюкозид, 

лютеолін, апігенін, неогеспередин, нарінгін та нарінгенін, 4 метаболітів танінів 

(пірокатехін, епікатехін, епікатехінгалат та галокатехін) і 9 карбонових кислот 

(галова, кофейна, сирінгова, п-кумарова, сінапова, бензойна, транс-циномова, 

транс-ферулова та хінна). 

Уперше методом ГХ/МС у складі трави горлянки повзучої виявлено 22 

речовини, з них ідентифіковано 9, серед яких 1 поліненасичена – α-ліноленова 

кислота, ненасичена – лінолева кислота, 7 насичених – стеаринова, арахідонова, 

бегенова, лігноцеринова, пентакозанова, трикозанова, пальмітинова. 

Уперше методом ГХ/МС встановлено 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; холестерол. 

 Встановлено, що найбільшу концентрацію має стигмастерол, вміст якого 

становить 1546,20 мг/кг сировини або 44,28 % від усіх стероїдів цього 

дослідження. 

Вивчено якісний склад і кількісний вміст амінокислотного складу в 

сировині горлянки повзучої. За результатами досліджень у рослинній сировині 

виявлено 16 амінокислот. В домінуючій більшості серед незамінних амінокислот 

– аргінін (3,51±0,01 мг/100 г), серед замінних – глутамінова кислота 

(5,49±0,02 мг/100 г). 

Уперше методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв’язаною 

плазмою iCAP 7000 Duo проводили вивчення елементного складу сировини 

горлянки повзучої. Результати досліджень вказують, що в суцвіттях, листках, 

стеблах та траві г. повзучої наявні 23 елементи. Найбільший вміст в сировині 

припадав на Са, вміст якого знаходиться в діапазоні від 87,50 мг/100 г до 

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

Уперше методом ГХ/МС визначали леткі компоненти г. повзучої. У 

результаті аналізу виявлено 31 сполуку, з них ідентифіковано 10 сполук: 

2-гептанон, 3-гептанол, α-ліналоол, α-терпінеол, фарнізен, гексагідрофарнезил 
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ацетон, альфа-бергамотен, сквален, лінолева кислота та метиловий ефір лінолевої 

кислоти. 

У кількісному співвідношенні переважали 3 сполуки: метиловий ефір 

лінолевої кислоти, лінолева кислота і гексагідрофарнезил ацетон - 37,71 %, 

20,94 % та 22,67 % відповідно від усіх летких сполук досліджуваної сировини. 

З трави горлянки повзучої виділено фракції водорозчинних полісахаридів, 

пектинових речовин, геміцелюлози А і Б. Вміст ВРПС у траві 

г. повзучої становить від 14,44 % до 15,16 %, ПР від 7,18 % до 8,18 %, 

геміцелюлози А – до 17,44 % , геміцелюлози Б – до 6,64 %. Методом ПХ і ТШХ 

встановлено моносахаридний склад фракцій полісахаридів, який представлений 

глюкозою, арабінозою, ксилозою, рамнозою, фруктозою та галактуроновою 

кислотою. 

Уперше визначено кількісний вміст груп БАР у траві горлянки повзучої. 

Визначено, що сировина трави г. повзучої містить від 1,89 % до 2,29 % суми 

органічних кислот, від 0,13 % до 0,18 % аскорбінової кислоти, від 4,21 % до 

4,52 % окиснювальних фенолів, від 3,68 % до 3,94% танінів, від 1,22 % до 4,25 % 

суми поліфенолів, від 5,58 % до 6,15 % гідроксикоричних кислот, від 4,28 % до 

4,92 % флавоноїдів, від 0,68 % до 0,78 % вітаміну К в залежності від фази 

вегетації, місця зростання та виду сировини. 

Розроблено склад, запропоновано технологію виготовлення та встановлено 

показники якості настойки. Уперше розроблено технологічні параметри 

отримання екстрактів трави горлянки позучої та досліджено їх фармакологічну 

активність. 

Вивчено числові показники доброякісності трави горлянки повзучої, 

встановлено параметри стандартизації; на основі моніторингу за якісними 

показниками сировини встановлено термін її придатності. 

Практичне значення отриманих результатів. В результаті проведених 

комплексних фітохімічних і фармакологічних досліджень встановлено 

перспективність використання трави горлянки повзучої у фармації та медицині. 

Розроблено проєкти МКЯ «Горлянки повзучої трава», «Горлянки повзучої 
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екстракт густий» та «Інструкції із заготівлі та сушіння трави горлянки повзучої». 

За результатами роботи видано монографію «Природа лікує… Рослини 

роду Горлянка. Ботанічна характеристика, хімічний склад та фармакологічна дія», 

яку разом з іншими результатами досліджень впроваджено в навчальний процес 

профільних кафедр закладів вищої освіти України, практичну роботу ТОВ 

«Фітолік» і випробувального центру ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» 

(додатки). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною 

завepшеною науковою працею. Дисертанту належить вирішальна роль у 

визначенні мeти дослідження, шляхів її peалізації, плануванні і проведенні 

експерименту, інтерпретації та узагальненні одержаних результатів, фоpмуванні 

основних положень і висновків, що захищаються. 

Автором самостійно здійснено інформаційно-патентний пошук, 

встановлено основні групи БАР та їх кількісний вміст у траві горлянки повзучої з 

різних місць зростання, виділено та ідентифіковано індивідуальні сполуки трави 

горлянки повзучої. 

Встановлення видової належності проведено за консультативної допомоги 

кандидата біологічних наук, доцента кафедри біології та екології 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

Шумської Н. В. 

Pозроблено параметри одержання екстрактів із трави горлянки повзучої, 

проведено їх стандартизацію, розроблено технологію настойки горлянки повзучої 

і досліджено їх фаpмакологічну активність, встановлено експлуатаційні запаси 

сировини видів роду Горлянка. 

Дисертантом самостійно одержано та проаналізовано результати 

експериментальних досліджень і систематизовано їх у вигляді таблиць, рисунків, 

проєктів МКЯ та фотознімків.  

Співавторами наукових праць є науковий керівник та науковці, спільно з 

якими проведено дослідження. У наукових працях, опублікованих у 

співавторстві, дисертанту належить фактичний матеріал і основний творчий 



27 

доробок. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи були представлені та обговоренні на VI науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних 

процесів створення лікарських препаратів» (10 - 11 листопада 2016 р., 

м. Тернопіль); І Міжнародній науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні 

досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських 

засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження» 

(5 квітня 2018 р., м. Харків); ХІ міжнародній міждисциплінарній науково-

практичній конференції «Сучасні аспекти збереження здоров’я людини» 

(13-14 квітня 2018 р., м. Ужгород); ІІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-

конференції «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин» 

(26-28 листопада 2018 р., м. Харків); науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Бабенківські читання (конференція присвячена пам'яті 

академіка Г.О. Бабенка)» (24-25 жовтня 2019 р., м. Івано-Франківськ); науково-

практичній дистанційній міжнародній конференції «Сучасні напрямки 

удосконалення фармацевтичного забезпечення населення: від розробки до 

використання лікарських засобів природного і синтетичного походження» 

(19-20 травня 2020 р., м. Івано-Франківськ), XXVII міжнародній науково-

практичній конференції молодих вчених та студентів «Topical issues of new 

medicines development», присвяченій 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка 

(18-19 березня 2021 р., м. Харків). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 15 наукових 

робіт, у тому числі 6 статей у наукових фахових виданнях, з яких 5 статей у 

фахових виданнях, рекомендованих МОН України, 1 стаття в іноземному виданні, 

що входить до наукометричної бази Scopus, 1 монографія, 8 тез доповідей у 

матеріалах конференцій. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертацію викладено на 265 сторінках 

друкованого тексту, вона складається зі вступу, 5 розділів, загальних висновків, 

списку використаних джерел та додатків (31 c). Обсяг основного тексту складає 



28 

149 сторінок. Роботу ілюстровано 66 таблицями та 41 рисунками. Список 

використаних джерел налічує 314 найменування, з яких 198 кирилицею та 116 

латиною. 
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РОЗДІЛ 1 

РОСЛИНИ РОДУ ГОРЛЯНКА – ПЕРСПЕКТИВНІ ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ 

(огляд літератури) 

 

1.1. Ботанічна характеристика та розповсюдження рослин роду 

Горлянка 

 

Рід Горлянка (Ajuga) родини Глухокропивні (Губоцвіті) – Lamiaceae 

(Labiatae) згідно різних даних включає від 30 до 50 видів рослин, які поширені по 

всій земній кулі [21, 64, 231]. Території поширення рослин роду Горлянка 

представлено на рис. 1.1. 

 

Рис. 1.1. Поширення рослин роду Горлянка  

- походження; 

- введення в культуру. 

Рід Горлянка охоплює практично всю Європу, види роду поширені у 

Скандинавії, Середній та Атлантичній Європі, Малій Азії, Ірані, в країнах 

Північної Африки - Алжирі та Тунісі, як інвазійні види у Північній Америці [230, 

243, 245]. Два види роду Горлянка поширені на південному сході Австралії [139]. 
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Енциклопедія Великобританії представляє два види роду Горлянка – Ajuga reptans 

L. та A. Chamaepitys L. [226, 229]. Згідно визначника у Флорі Білорусії зростає три 

види цього роду: горлянка женевська (A. genevensis L.), г. пірамідальна 

(A. pyramidalis L.) і г. повзуча (A. reptans L.) [35, 129]. На території Молдови 

поширені вiсiм видів, серед яких г. ялинковидна (Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.), 

г. хіоська (A. chia Schreb.), г. гола (Ajuga glabra C. Presl), г. женевська 

(A. genevensis L.), г. Лаксмана (A.laxmannii (L.) Benth.), г. продовгувата 

(A. oblongata M.), г. східна (А. orientalis L.), г. повзуча (A.reptans L.) [25-27]. В 

Південній Африці єдиним аборигенним видом є Ajuga ophrydis B [18, 224, 235, 

308]. 

Ареали деяких видів роду Горлянка у світовій флорі наведено в табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 

Території походження та зростання деяких видів роду Ajuga 

Назва рослини Походження Інтродукція 

1 2 3 

Горлянка повзуча 

(Ajuga reptans L.) 

Європа, північна Африка, південно-

західна Азія, Україна 

США 

Японія 

Горлянка женевська 

(Ajuga genevensis L.) 

Європа, зокрема, Франція, Бельгія, 

Австрія, Італія, Німеччина, Польща, 

Румунія, Туреччина, Албанія, 

Австрія, країни Прибалтики, 

Білорусь, Бельгія, Болгарія, Російська 

Федерація 

Північна 

Америка 

Горлянка 

пірамідальна 

(Ajuga pyramidalis L.) 

Італія,Франція, Бельгія 

США (штат 

Міссісіпі), 

Великобри-

танія, Ірландія 

Горлянка 

ялинкоподібна 

(Ajuga chamaepitys 

L. Schreb. 

Європа, Балкани, півдні України, 

Азія, Африка 

Російська 

Федерація  

  

https://www.plantarium.ru/page/view/item/1351.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/1351.html
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Продовж. табл. 1.1 

1 2 3 

Горлянка 

дрібноквіткова 

(Ajuga parviflora 

Benth.) 

Афганістан, Пакистан, північ Індії, 

Непал  
- 

Горлянка 

туркестанська 

(Ajuga turkestanica 

(R. Briq.) 

Північна частина Африки, 

Таджикистан, Узбекистан 
- 

Горлянка Лаксмана 

(Ajuga laxmanni L.) 

Південно-Східна Європа Туреччина, 

Кавказ 
Україна (Крим) 

Горлянка 

австралійська 

(Ajuga australis R.Br.) 

Австралія - 

 

Згідно зі статистичними даними енциклопедичний інтернет-портал The 

Plant List налічує 251 наукових найменування рослин, що належать до роду Ajuga. 

З них 71 прийняті назви видів (28,3 %). Ще 170 наукових назв (67,7 %), які 

включено до інфраспецифічного рангу є синонімами видових назв цього роду. 10 

назв (4,0 %) – невизначених [291]. Перелік рослин роду Горлянка, наведених в 

Word Flora налічує близько 300 видів роду Горлянка, з них 91 вид прийняті як 

самостійні одиниці, 192 види мають синонімічні назви та 10 видів невизначені 

[310]. Міжнародний індекс імен рослин (IPNI) пропонує 261 вид роду Горлянка 

[242]. Довідник назв рослин України налічує 10 видів роду Горлянка [55]. 

Назву роду Ajuga в латинській мові, означає виганяти [147]. Українська назва 

рослини горлянка повзуча пішла з народної медицини, горлянка утворена від слова 

«горло», що пояснюється використанням рослини у народній медицині для 

лікування горла. Видова назва в перекладі з латинської мови – повзуча, пов’язана з 

особливостями будови рослини. Назву Ajuga використав римський письменник 

Гай Пліній в найбільшім енциклопедичнім творі античності «Historia Naturalis», 

але походження даного терміна і його значення невідомі [202]. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0972060X.2014.890074
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0972060X.2014.890074
https://en.wikipedia.org/wiki/Ajuga_australis
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Горлянка женевська була улюбленою лікарською рослиною англійського 

фітотерапевта та ботаніка Ніколаса Кульпепера. Він казав: «Якщо ви будете 

достатньо мудрі, то можливості цієї рослини заставлять вас полюбити і тримати 

її при собі» [276]. 

Представники роду Горлянка – багаторічні, рідше однорічні трави або 

напівчагарники з цілісними, трилопатевими або трироздільними листками. 

Квітки зібрані в несправжні кільця в пазухах приквіткових листків, схожих зі 

стебловими. Чашечка правильна або майже правильна з 10 жилками, з 5 майже 

однаковими зубцями або двогуба, з цілокраїми губами. Віночок неощадний, 

двогубий, голубий, синій, пурпуровий або жовтий, після цвітіння залишається 

біля плодів; верхня губа його недорозвинута, дуже коротка у порівняні з нижньою 

губою, ледве помітна (через що віночок здається одногубим), на верхівці 

виїмчаста або дволопатева; нижня губа трилопатева, з великою 

оберненояйцевидною, виїмчастою на верхівці середньою лопаттю; трубочка його 

звичайно пряма, усередині з суцільним волосистим кільцем. 

Маточка складається з верхньої чотирьохлопатевої зав’язі, із середини якої 

виходить довгий стовпчик, що закінчується двороздільною приймочкою. 

Приймочка двороздільна, з майже однаковими лопатями. Тичинки в кількості 

чотирьох (рідко двох), висхідні, здебільшого висунуті з-під верхньої губи, гнізда 

пиляків розведені. Формула квітки: ♀↑К(5)[С(2,3)А4,2]G(│2). Плід –

зморшкуваті, горішки, прикріплені до квітколожа великою черевною площинкою. 

При плодах віночок зазвичай опадає. Види роду – медоноси, декоративні рослини 

та агресивні бур’яни [38, 65]. 

Рід Горлянка є достатньо складним для систематичного аналізу. Складність 

неоднозначна генотипічна структури зумовлена гібридними процесами внаслідок 

чого деякі види роду Горлянка відрізняються дуже незначними ознаками. Для 

деяких видів характерна мінливість морфотипу. Морфологічні ознаки, які 

використовуються не завжди є постійними, присутня поліморфність видів [162]. 

Вченими Казанського федерального університету вивчено ценопопуляції 

горлянки повзучої в зоні лісів республіки Татарстан на основі їх онтогенетичної 
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структури. Ценотичні популяції A. reptans L. є основною частиною фітоценозів 

лугів та лісів. Флора вивчених фітоценозів налічує від 28 до 32 видів, домінантою 

або субдомінантою, яких є горлянка повзуча [3]. 

Вченим Кабардино-Балканського університету проаналізовано та 

досліджено 5 видів роду Горлянка – А. chia, А. laxmannii, А. reptans, А. genevensis, 

А. orientalis. Зі складу виключена A. pseudochia, тому що є синонімом А. chia. 

Хромосомні числа підтверджені під час досліджень аналогічні з даними інших 

авторів та підтверджують розподіл рослин роду Горлянка на дві секції: 

Chamaepitys (A. laxmannii, A. chia) та Ajuga (A. reptans, A. genevensis і A. orientalis) 

[23]. Такі ж дані підтверджує Флора Європейської частини СРСР [171].  

Згідно з Флорою УРСР рослини роду Горлянка, що зростають на території 

України також поділені на 2 секції [174]. В Україні зростає дев'ять видів роду 

Горлянка, які поширені по всій території країни [68]. 

Класифікація видів роду Горлянка за відомими джерелами – Флора УРСР, 

Флора Європейської частини СРСР, Визначник рослин України наведена в 

табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 

Види роду Ajuga флори України 

Джерело Секція, підсекція Види 

1 2 3 

Флора 

України 

Секція 1. Bugula Benth. 

Підсекція 1. Genevenses 

(Maxim.) Juz. 

A. reptans L., A. pyramidalis L., 

A. genevensis L. 

Флора 

України 

Підсекція 2. Orientales (Maxim.) 

Juz. 

A. orientalis L. 

Секція 2. Chamaepitys Benth. 

Підсекція 1. Phleoboanthe Boiss. A. laxmannii (L.) Benth. 

Підсекція 2. 

Pseudophlaboante Pissjauk. 

A. salicifolia (L.) Sсhreb, A. chia 

(Poir) Sсhreb., A. pseudochia Shost, 

A. chamaepitys (L.) Sсhreb. 
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Продовж. табл.1.2 

1 2 3 

Флора 

Європей-

ської 

частини 

СРСР 

Секція 1. 

Ajuga 

A. reptans L., A. pyramidalis L., 

A. genevensis L., A. orientalis L. 

Секція 2. 

Chamaepitys 

(Hill) Benth. 

A. pyramidalis L., A. genevensis L., 

A. salicifolia L., A. laxmannii L., 

A. chia Schreb., A. chamaepitys L., 

A. mollis Gladk. 

Визнач-

ник 

рослин 

України 

 A. reptans L., A. pyramidalis L., 

A. genevensis L., A. orientalis L., 

A. laxmannii L., A. salicifolia L., 

A. chia Poir, 

A. pseudochia Des. - Shost 

 
Результати, наведені в табл. 1.2, свідчать, що до першої підсекції 

Bugula Benth. належать A. reptans L., A. pyramidalis L., A. genevensis L. Рослини 

мають при основі звужені листки, трубочка віночка пряма, незакручена, тичинки 

та стовпчик висуваються з трубочки. 

Для рослин другої підсекції Orientales (Maxim.) Juz. Відноситься 

A. orientalis L., для якої характерна перекручена трубочка віночка, з якої 

висуваються тичинки та стовпчик. 

До секції Chamaepitys Benth. відносяться A. laxmannii L., A. salicifolia L., 

A. chia (Poir) Schreb., A. pseudochia Shost, A. сhamaepitys L. Для рослин секції 

Chamaepitys Bent. характерні несправжні кільця дво-, рідко чотириквіткові, 

віночок жовтий або жовтуватий з пурпуровими смужками або пурпуровий з 

вкороченою верхньою губою. Трубочка віночка рослин першої підсекції 

Phleoboanthe від верхньої губи і майже до середини розрізана й розкрита, віночок 

світло-жовтий з пурпуровими жилками, листки суцільні. У рослин другої 

підсекції Pseudophlaboante Pissjauk трубка віночка закрита, верхня губа його 

широко- і дрібнодволопатева; віночок жовтий з пурпуровими смужками або 

пурпуровий. Листки суцільні [68]. 
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Розповсюдження видів роду Горлянка у флорі України представлено в 

табл. 1.3. 

Таблиця 1.3 

Розповсюдження видів роду Горлянка 

Вид рослин 

роду Горлянка 
Район поширення 

Фітоценотичні умови 

зростання 

Література 

1 2 3 4 

Горлянка 

повзуча – 

A. reptans L. 

Поширена по всій 

території України 

Культивують декоративні 

форми горлянки повзучої 

‘Atropurpurea’, ‘Burgundy 

Glow’ і ‘Multicolor’ 

4, 8, 10, 29, 

38, 89, 145, 

119, 155, 158, 

180 

Горлянка 

женевська – A. 

genevensis L. 

Поширена по всій 

території України, 

на півдні 

зустрічається 

рідше 

На сухих луках і степових 

схилах, узліссях, по 

чагарниках, в лісах 

38, 55, 115, 

120, 121 

Горлянка 

Лаксмана – A. 

laxmanii L. 

Крим, 

Дніпропетровська 

область 

На відкритих крейдяних і 

степових схилах, на сухих 

кам’янистих місцях, в 

передгір’ї 

38, 178, 179 

Горлянка 

пірамідальна – 

A. pyramidalis 

L. 

Львівська область 

На сухих луках, 

пасовищах, краях лісів і 

гаїв 

126 

Горлянка 

хіоська – A. 

chia Schreb. = 

A. pseudochia 

Shost. L. 

Миколаївська, 

Кропивницька, 

Одеська, 

Полтавська 

області 

На степових схилах, 

приморських пісках, біля 

доріг 

5, 191, 292 

Горлянка 

східна – 

A. orientalis L. 

Крим 
На кам’янистих гірських 

схилах 
176 

Горлянка 

м’яка – 

A. mollis 

Gladkova 

Крим, Харківська 

область 

На кам’янистих рівнинах, 

балках, ярах 
89, 174 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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Продовж. табл. 1.3 

1 2 3 4 

Горлянка 

верболиста – 

A. salicifolia  

L. 

Крим 

(Тарханкутський 

півострів, 

передгірська 

частина, м. 

Алушта) 

На степових схилах 68 

Горлянка 

ялинкоподібна 

– A. 

chamaepitus L. 

Херсонська 

область 

В степах на піщано-

глинистих відкладах, що 

покриті різноманітними 

лісовими суглинистими 

породами 

126, 192 

Отже, рослини роду Горлянка розповсюджені на території України. 

Г. женевська поширена по всі території України, зростає на сухих луках і степових 

схилах, узліссях, прилісовій зоні. Г. повзуча поширена в Карпатах , частково на 

Поліссі. Г. пірамідальна зустрічається у Львівській області на сухих луках, 

пасовищах, по краях лісів та гаїв. Г. лаксмана, г. східна, г. м ̓яка і г. верболиста 

зустрічаються в Криму на кам'янистих гірських схилах, у степах. Г. ялинковидна 

зустрічається в степах Херсонської області, на піщано-глинистих грунтах, що 

покриті різноманітними лісовими суглинистими породами [46, 58, 83, 96, 126]. 

Найбільш розповсюдженими видами роду Горлянка на території України є 

г. повзуча, г. женевська та г. Лаксмана. 

Горлянка повзуча (дівоча краса, островершки, дубрак, богородичник, 

сивняк, живучка повзуча) – багаторічна травяниста рослина, яка вперше була 

представлена в 1753 році на виставці садівників в м. Лондон [145, 226 ,227]. Має 

повзуче кореневище і облиснені повзучі пагони. Стебло 10 – 35 см заввишки, 

пряме, одиничне, нерозгалужене, з розсіяно-волосистим опушенням лише по двох 

протилежних гранях, поперемінно від вузла до вузла, в нижній частині голе. 

Нижні листки до основи звужені в досить довгий черешок, овальні або 

оберненояйцевидні, зібрані в прикореневу розетку 4 - 17 см завдовжки, 1 - 5 см 

завш., з країв віддалено зарубчасто-пилчасті або майже цілокраїх; рослини не 
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засихають під час цвітіння, з розеток ростуть довгі вкорінені пагони. Стеблові 

листки нечисленні (дві – три пари до суцвіття) сидячі, м’які, коротко опушені, 

клиновидні звужені до основи, але без помітного черешка, багато коротші і трохи 

вужчі за прикореневі листки, віддалено-зарубчасті до майже цілокраїх, або з 

хвилясто-виїмчастими краями. Приквіткове листя цільне, яйцеподібне. Квітки 

неправильні, блакитні (іноді рожеві або білі) двогубі, розташовуються в пазухах 

листків, зібрані в мутовках по 6 - 8 штук, утворюючи верхівкове колосовидне 

суцвіття. Чашечка залозисто- і волосисто-опушена, дзвоникувата (до 20 мм 

завдов.), з п'ятьма трикутними гострими зубцями, які рівні довжині трубки. 

Віночок довжиною 12 - 17 мм, зовні опушений, двогубий, зигоморфні, з волосиста 

кільцем в нижній частині трубки. Верхня губа – дволопатева (довжина лопаті – 

0,5 - 1 мм) коротка; нижня – трилопатева, у якої середня частина в 2 рази довша і 

в 3 - 4 рази ширша заокруглено-яйцевидних бічних лопатей. Тичинки (4) зібрані 

під верхньою губою. З досить довгої трубки віночка висуваються тичинки і 

маточка.У квітки відсутня верхня губа, тому вони не захищені від несприятливих 

погодніх умов. Біля основи кільця верхнього ряду квіток містяться приквіткові 

листки, які в дощову погоду опускаються донизу та захищають тичинки і маточку 

від намокання. Плід – горішок, довжиною 2,5 мм, зморшкуватий. Час цвітіння: 

травень – липень. Запилення рослини відбувається за допомогою бджіл. При 

несприятливих погодних умовах у клейстогамних (закритих) квітках відбувається 

самозапилення [11, 89, 118]. 

Г. повзуча – вид з європейсько-середземноморським ареалом, який охоплює 

практично всю Європу, а також поширений в Скандинавії, Середній і 

Атлантичній Європі, Малій Азії, Ірані, в країнах Північної Африки – в Алжирі, 

Тунісі і як занесений вид у Північній Америці [55, 63]. На території України 

горлянка повзуча росте в лісах Карпат, у лісостепу, в мішаних і листяних лісах, 

на галявинах, вирубках, серед чагарників [58, 173, 180]. Розмножується рослина 

насіннєвим і вегетативним шляхом, відрізняється високою вегетативної 

рухливістю. Вегетативне розмноження здійснюється за допомогою надземних 

столонів. Кожен дочірній пагін росте спочатку як надземний горизонтальний, 



38 

подовжений; до середини липня його верхівка вкорінюється, а термінальна точка 

росту приймає вертикальне положення. Протягом липня і серпня на вертикальній 

частині стебла утворюється розетка зеленого листка, а в верхівковій відкритій 

пазусі закладається суцвіття майбутнього року. До осені горизонтальне стебло 

відмирає, розеткові листки зберігаються зеленими до весни. На початку травня 

верхівкова пазуха починає рости, в кінці травня утворюється квітконосний пагін, 

відбувається цвітіння і плодоношення. Трохи пізніше починають рости пазушні 

бруньки розеткового листка, що дають столоновидні пагони. У несприятливих 

умовах пагони можуть перебувати в стані вегетативної розетки 2 - 3 роки, а потім 

переходити до утворення суцвіття [51, 177, 241]. 

Періодом заготівлі сировини є травень – липень. Використовують траву 

зібрану під час цвітіння рослини. Зібрану траву сушать на відкритому повітрі в 

тіні або в приміщенні з нормальною вентиляцією, розклавши тонким шаром на 

папері або тканині. Суху сировину зберігають у мішечках з тканини. 

Горлянка женевська (синя горлянка, дубина, заліс-трава, маточник, польова 

м’ята, суховершки, синяк, шандра) – багаторічна трав’яниста рослина висотою від 

5 до 40 см, схожа на горлянку повзучу, але без повзучих пагонів. Стебло 

рівномірно опушене зі всіх сторін. Прикореневі листки видовженоеліптичні або 

майже лопатчасті, коротко черешкові або сидячі; верхівкові – трилопатеві, сидячі, 

синюваті, під час цвітіння відсутні. Квіти (їх 2 - 6) неправильні, сині, зрідка рожеві 

або білі, зібрані в кільця, що утворюють колосовидне суцвіття. Чашечка 

дзвоникувата довжиною 5 - 7 мм, волосиста, з загостреними п’ятьма зубцями. 

Віночок зовні опушений, довжиною 15 - 20 мм; верхня губа дуже маленька, нижня 

трьохлопатева з широкою, відігнутою назад середньою лопаттю. Тичинки і 

стовпчик значно виділяються з трубки віночка. Плоди темно-бурі округлі 

горішки, сітчасто зморшкуваті. Цвіте з початку травня до кінця червня [140]. 

Поширення. Вид має європейсько-середземноморський ареал, який 

охоплює всю Європу, Кавказ, Близький Схід. Росте по всій території України (на 

півдні – рідко) на сухих луках і степових схилах, узліссях, по чагарниках, у лісах. 

Медоносна та лікарська рослина [3, 65, 115, 138, 164, 172]. 
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Заготівля. Використовують траву, заготовлену під час цвітіння рослини. 

Горлянка Лаксмана (косарське зілля, іван-трава, богородичне зілля) – 

багаторічна трав’яниста рослина з потовщеним гіллястим кореневищем. Стебла 

численні, прямостоячі або висхідні, чотиригранні, волохато-волосисті, 20 - 50 см 

заввишки. Листки супротивні, видовжено - або овальноеліптичні, 35 - 55 мм 

завдовжки і 10 - 30 мм завширшки., сидячі, цілокраї, лише на верхівці зрідка 

зарубчасті, сіруваті, покриті притиснутими волосками. Квітки неправильні, 

одиничні або по дві в пазухах листків; віночок жовтувато-бруднооливковий з 

темними смужками. Плід складається з чотирьох горішків. Цвіте рослина 

протягом травня – червня [38, 55, 155]. 

Поширення. Зростає в лісостепових і північній частині степових районів на 

степових схилах, чагарниках, крейдяних і вапнякових відслоненнях [178, 179]. 

Заготівля. Використовують траву, заготовлену під час цвітіння рослини. 

Сушать у приміщенні з доброю вентиляцією або на відкритому повітрі. 

Російськими науковцями у 2001 вивчено структурно-функціональні і 

біохімічні характеристики фотосинтетичного апарату трави г. повзучої, що зростає 

в умовах середньої підзони тайги. Листя рослин характеризувалися високим вмістом 

зелених (3,1 мг/дм2) і жовтих (0,64 мг/дм2) пігментів і містили хлоропласти 

середнього розміру з граною, що складається з десяти тилакоїдів або більше. 

Максимальна швидкість фотосинтезу в літньозелених листках 

(5 – 8 мг CO2/(дм2год)) спостерігалася при температурі 14 – 16 °С. Температурний 

оптимум фотосинтезу не був постійним і зміщувався на 2 – 6 °C залежно від змін 

температури навколишнього середовища. Листя вічнозелених рослин здатні до 

фотосинтезу пізньої осені після сильних підмерзань і ранньою весною після довгої 

зими. Накопичення розчинних вуглеводів і вільних амінокислот у листі допомагає 

підтримувати функціональну активність фотосинтетичного апарату [164]. 

Димова О. В. та співавт. (2007) досліджували механізми адаптації 

фотосинтетичного апарату на рівні пігментного комплексу тіневитривалої 

рослини горлянки повзучої при проростанні в умовах повного освітлення на 

відкритій ділянці. У світлових рослин у порівнянні з рослинами, які росли в тіні з 



40 

освітленням 5 - 10 % від повного, відмічено істотне зниження вмісту 

фотосинтетичних пігментів. Листя світлових рослин у спектрі каротиноїдів 

вміщували більшу частку β-каротину і лютеїну, також наявні антераксантин і 

зеаксантин. Дезпоксидація віолаксантину в листі світлових рослин досягала 40 %, 

що значно вище від тіневитривалих рослин. Отримані результати свідчать про 

роль віолаксантинового циклу в захисті фотосинтетичного апарату 

тіневиносливих рослин від знищення при надмірному освітленні [215]. 

Табаленкова Г. М. (2018) вивчала розподіл і використання 14 

фотоасимілятів г. повзучої. Встановлено, що ріст плагіотропних пагонів 

г. повзучої забезпечують асиміляти з материнської розетки. Виявлено, що для 

г. повзучої характерна висока швидкість використання асимілятів і надземних 

пагонів, що повязано з процесами формування підземних і надземних пагонів та 

дозволяє рослині у короткий період утворювати великі клони [161]. 

Тетерюк Л. В. та співавт. (2001) досліджували морфофізіологічну та 

популяційну адаптацію г. повзучої на північній границі ареалу. Виявлено 

адаптації на клітинному, популяційному та біоценотичному рівні. Таким чином, 

збереження і виживання на границі ареала відбувалося завдяки фізіологічної 

пластичності, стійкості до дії низьких температур, здатності до поліваріантності 

онтогенетичного розвитку [164]. 

Горшкова Л. М. та співавт. (2016) досліджували інтродукцію та 

акліматизацію рослин в умовах північно-східного регіону України на прикладі 

колекційної ділянки ботанічного саду місцевого значення «Ямпільський». Було 

проведено аналіз рослин колекційної ділянки за господарсько-цінними ознаками, 

що дало можливість для подальшого розширення діяльності з цільового 

розповсюдження цінних видів рослин із різними властивостями на теренах 

північно-східного регіону. Встановили, що горлянка повзуча відноситься до 

ґрунтопокривних рослин, які служать для створення ділянок землі, схожих на 

живі килими в пейзажі. Ці види використовують для формування, таких штучних 

насаджень, як альпійські гірки, рокарії, рабатки тощо [37]. 
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1.2. Хімічний склад рослин роду Горлянка 

 

Надземні органи рослин роду горлянки вміщують різноманітні за хімічною 

будовою біологічно активні речовини: флавоноїди, гідроксикоричні кислоти, 

ефірнi олії, алкалоїди, дубильні речовини, органічні кислоти та ін. [209, 221, 222]. 

Хімічний склад горлянки повзучої мало досліджений. Відомо, що вона має 

летку олію, дубильні речовини та сліди алкалоїдів [38, 190]. 

Ghita G. та співавт. (2011) вивчали хімічний склад горлянки повзучої та 

горлянки женевської. Отримані дані свідчать, горлянка повзуча має більший вміст 

іридоїдів, а горлянка женевська характеризується значним вмістом флавоноїдів і 

поліфенольних кислот [223]. 

Філіпова В.Н. та співавт. (2002) виділили з трави горлянки повзучої 

наступні фітоекдистероїди: 20-гідроекдізон, 29-норциастерон, 5,20-

дигідроексидизон, сенгостерон, аюголактон та аюгостерон. Аналіз екдистероїдів 

в інтактних рослинах і калусних культурах проводили методом високоефективної 

рідинної хроматографії. Так, як екдистероїди горлянки повзучої відрізняються 

великою різноманітністю хімічних структур, ця рослина представляє інтерес як 

унікальний об’єкт для вивчення біосинтезу і біогенетичних зв’язків в ряді 

екдистероїдів [167]. 

Алексєєвою Л. І. та співавт. (1998) було досліджено склад екдистероїдів в 

горлянки повзучої, яка росла в умовах середньої тайги в Росії в північній межі 

ареалу. Сума екдистероїдів була виділена з інтактних рослин за допомогою таких 

методів: екстракція метанолом, аналіз даного екстракту проводили за допомогою 

ОФ-гексанхроматографії і мас-спектроскопії. Були доведені 7 екдистероїдів: 

поліподін В, 20-гідроксіекдізон, 29-норциастерон, 29-норсенгостерон, 

сенгостерон, aюгалактон. Аюгастерон був виділений у цього виду рослин вперше 

(рис. 1.2). 
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20-гідроксиекдізон 

 
Поліподін В 

 
29- норциастерон 29-норсенгостерон 

 
Аюголактон Аюгостерон 

Сенгостерон 

 

Рис. 1.2. Екдистероїди горлянки повзучої 

Максимальна кількість екдистероїдів зафіксована в листках розеток 

молодих плагіотропних пагонів. В залежності від вегетативного періоду розвитку 
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і органу горлянки повзучої загальна кількість екдистероїдів варіювала від 0,07 % 

до 0,4 % [2]. 

Румунські вчені у 2010 році досліджували вміст антиоксидантних речовин 

на 140 видах судинних рослин, серед яких горлянка повзуча. Було встановлено 

наявність у надземній частині горлянки повзучої флавоноїдів і поліфенольних 

сполук [204]. 

При спільному дослідженні японських вчених було виділено 4 нових 

іридоїдних глюкозиди. Горлянка повзуча була культивована в місцевості 

Кумамото (Японія), зібрана в травні 2008 року та ідентифікована одним з авторів 

(Т. Нохара). Зразки були здані в лабораторію Хімії натуральних продуктів, Школу 

сільського господарства та Токійський університет. Сировину екстрагували 

метанолом при кімнатній температурі, розчинник вивільняли при зниженому 

тиску для одержання витяжки. За допомогою хроматографічних методів 

дослідження встановлено наявність 4 нових іридоїдних глікозидів [275]. 

Бутенко Л. І. та співавт. (2011) були проведені дослідження хімічного 

складу, антимікробної та протизапальної активності горлянки женевської. Були 

виявлені флавоноїди, гідроксикоричні кислоти, кумарини, таніни, сапоніни та 

аскорбінова кислота, амінокислоти та мікроелементи [17]. 

Сааканян Н. Ж. та співавт. (2010) вивчали мінімальну інгібуючу 

концентрацію ізольованої культури г. женевської. Виявлена висока 

антибактеріальна активність з калусних культур горлянки женевської. 

Визначений характер цієї активності і мінімальної інгібуючої концентрації по 

відношенню Е. соli [143]. 

Вірменські дослідники у 2016 році вивчали хімічний склад і біологічну 

активність калусних та інтактних рослин г. женевської. Рослини проявляли 

значну антиоксиданту активність.10 мл екстракту інтактних рослин 

г. женевської відповідає 65,5 ± 2,7 нМ аскорбінової кислоти. Екстракт калусних 

культур відповідає 67,5 ± 2,9 нM аскорбінової кислоти. Ці властивості 

підвищують цінність калусних культур г. женевської культур як джерела БАР 

[282]. 
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Гужва Н. М. і співавт. (2013) з П’ятигорського медико-фармацевтичного 

інституту досліджували основні технологічні параметри надземної частини г. 

женевської та провели її стандартизацію. Були визначена вологість (5,8 %), 

коефіцієнт поглинання сировиною спирту етилового 40 % (2,0), вміст 

екстрактивних сполук (35 %). Вміст поліфенолів в перерахунку на лютеолін склав 

3,63 %. 

Основними факторами, які впливали на швидкість і повноту вивільнення 

діючих речовин, являються вид екстрагента, температура, ступінь подрібнення 

речовини, тривалість екстрагування в гідродинамічних умовах. Всі ці параметри 

визначені експериментально [44]. 

У Вірменії описано декілька видів цього роду, які розповсюджені в різних 

районах, серед яких горлянка женевська (Ajuga genevensis) і горлянка хінська 

(Аjuga chia). З медичної точки зору ці види мають велике значення: Ajuga 

genevensis вміщує іридоїди, флавоноїди, глікозиди, терпеноїди, дубильні 

речовини, стероїди, а в Аjuga chia наявні алкалоїди, вітамін С, дубильні речовини, 

ефірні олії [144]. 

Лозовицька-Щербиніна Е. Ф. (2012) досліджувала елементний склад 

г. женевської. Встановлено, що досліджуваний вид рослинної сировини 

відрізняється високим вмістом наступних елементів, які можна розділити на 4 

групи: найважливіші - Cu, Zn, Mn, Fe, Co, Mo, P, Cr, Mg, Ca; умовно важливі - Ni, 

Si, B, V; токсичні - Ba, Pb Al; потенційно токсичні - Sr, Ti, Ga, Ag, Zr [97]. Також 

цією дослідницею було вивчено компонентний склад амінокислот та їх кількісне 

визначення в траві г. женевської. Кількісне визначення проводили у водних 

витяжках за допомогою нингідринової реакції та хромотографічно. За 

результатами хроматографічного аналізу було встановлено наявність 15 

амінокислот у траві г. женевської. Вміст амінокислот в траві г. женевської 

становить 7,27 мг/г. Встановлено, що дана сировина вміщує практично повний 

склад незамінних амінокислот (метіонін (0,05 мг/г), треонін (0,37 мг/г), гістидин 

(0,23 мг/г), аргінін (0,78 мг/г), лейцин (0,60 мг/г), валін (0, 65мг/г)), що є важливим 

фармакологічним фактором при лікуванні ряду захворювань [98]. 
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Дані наукових першоджерел свідчать, про дослідження інших видів рослин 

роду Горлянка, які широко розповсюджені по всій земній кулі. 

Горлянка туркестанська є джерелом високоефективних біологічно активних 

сполук, такі як фітоекдистероїди та природні глікозиди. З сировини цієї рослини 

виділені: екдистерон, циастерон, аюгалактон, айгустеристон, α-екдисон і 

турксестон [236]. 

Абдукадиров I. T. та співавт. (2007) досліджували вміст туркстерону та 

екдистерону в надземній частині г. туркестанської, використовуючи метод 

високоефективної рідинної хроматографії [1]. 

M. Ardekani та співавт. (2010) досліджували вміст ефірної олії 

(г. ялинкоподібної) A. chamaecistus. В результаті дослідження методом газової 

мас-спектрометрії ідентифіковано 44 компоненти. Основними складовими були 

тимол (34,45 %), екзо-фенхол (15,58 %), β-пінен (8,26 %), 1-октен-3-ол (5,92 %), 

α-терпінеол (3,88%), 2-гексанол (3,85 %), α-туйон (2,66 %) та α-пінен (2,54 %). 

Найпоширенішими сполуками були оксигенові монотерпени 

(57,22 %) [207]. 

Zеhra Kücükbay F. та співавт. (2012) досліджували вміст ефірних олій з 

надземної частини г. східної, які одержували методом гідродистиляції з водяною 

парою згідно методики Європейської Фармакопеї. Виявлено тридцять сполук, що 

вміщують 95,4% олій. Основними сполуками були фітол (36,7%), 

н-гексадеканова кислота (14,2%), додеканова кислота (12,2%) [312]. 

Сербськими науковцями вперше було досліджено хімічний склад ефірної 

олії надземних частин г. ялинкоподібної, зібраної на горі Відліч (Сербія) з двох 

сусідніх населених пунктів: за нормальних умов навколишнього середовища та 

післяпожежних умов навколишнього середовища. Виявлено 38 і 34 сполуки 

ефірної олії, що становить 98,3 % та 92,2 % від загальної кількості відповідно. 

Основними сполуками ефірної олії були α-пінен (10,9 % та 5,4 %), β-пінен 

(22,0 % та 14,8 %), гермакрен D (16,2 % та 26,8%), гермакрен B (5,9 % та 13,6 %) 

і вірідифлорол (6,0 % та 5,7 %) відповідно [268]. 

https://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Ardekani
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М. S. Breschi та співавт. (1992) з водного та спиртового екстракту 

г. повзучої виділили два іридоїди (8-O-ацетилхарпагід та харпагід) і дослідили їх 

біологічну активність рис. 1.3 [211]. 

 
8-O-ацетилхарпагід 

 
Харпагід 

Рис. 1.3. Іридоїди горлянки повзучої 

А. Toiu та співавт. (2019) провели фітохімічні дослідження двох видів 

рослин роду Горлянка, а саме г. повзучу, г. женевську. В результаті дослідження 

було виявлено наступні хімічні сполуки: в траві г. повзучої були визначені з 

іридоїдів – 8-O-ацетилхарпагід; поліфенольних сполук – ізокверцитрин; 

фітостеролів – β-ситостерол, тоді як в г. женевської з іридоїдів - 8-O-

ацетилхарпагід, з поліфенолів – лютеолін, з фітостеролів – кампестерол [293]. 

Цими самими науковцями було проведено дослідження ще одного виду – 

г. Лаксмана і ідентифіковано з іридоїдів - 8-O-ацетилхарпагід, з поліфенолів – 

рутин, фітостеролів – β-ситостерол [295]. 

Італійськими дослідниками у 2016 році проаналізовано та досліджено 

етаноловий екстракт г. женевської, що росте в Доломітах (частина Східних Альп 

на північному сході Італії). Виявлено 3 нові сполуки для цього виду: розмаринова, 

олеанолова і маслінова кислоти, які представляють два різних класи хімічних 

сполук (фенілпропаноїди та пентациклічні тритерпени) (рис. 1.4) [301]. 

Chen H. та співавт. (2018) з трави Ajuga decumbens виділили п´ять нових 

сполук, серед яких чотири – неоклероданові дітерпеноїди, названі аюгакумбінами 

KN (1 - 4), п’ята сполука – фітоекстеридон (аюгацетальстерон Е (5) [222]. 
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Розмаринова кислота 

Олеанова кислота 
 

Маслінова кислота 

Рис. 1.4. Фенілпропаноїди та пентациклічні тритерпени г. женевської 

Китайські дослідники (2019) виділили з надземної частини г. сланкої чотири 

нові дитерпеноїдні сполуки (рис. 1.5) [261]. 

 

 

1. R1= O, R2=Me 

2. R1=H, R2=CHO 

3. R1=H, R2=CH2OH 

 

 

Рис. 1.5. Дитерпеноїдні сполуки горлянки сланкої: 1 – аюдакумін А; 2 – 

аюдакумін В; 3 – аюдакумін С; 4 – аюдакумін Д 

Manguro L.O. та співавт. у 2006 році з трави Ajuga remota виділили та 

ідентифікували п´ять нових іридоїдних глікозидів (6-кето-8-аце-тилгарпагід, 

6,7-дегідро-8-ацетилгарпагід, 7,8-дегідрогарпагід, 8-ацетилга-пагід-6-О-бета-

4 

1 - 3 
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глюкозид, гарпагід-6-О-бета-глюкозид) та три флавоноїдні гліко-зиди (мірицетин 3-

О-рутинозид-4'-О-рутинозид, мірицетин 3-О-рутинозид-3'-О-рутинозид, ізорамнетін 

3-О-рутинозид-7-О-рутинозид-4'-О-бета-глюкозид) (рис. 1.6, 1.7). 

 
 

 

 

 

4. R = R2 = Glc, R1 = Ac 

5. R = R2 = Glc, R1 = H 

Рис. 1.6. Структурні формули іридоїдних глікозидів A. remota: 1 – 6-кето-8-

ацетилгарпагід; 2 – 6,7-дегідро-8-ацетилгарпагід; 3 – 7,8-дегідрогарпагід; 

4 – 8-ацетилгарпагід-6-О-бета-глюкозид; 5 – гарпагід-6-О-бета-глюкозид 

 

1. R1 = O-рамнозил-(1'''→6'' ) -глюкозид, R4=O-

рамнозил-(1''''→ 6''''') -глюкозид, 

R2 = R3 = R5 = OH; 

2. R1 = O-рамнозил (1''''→6'')-глюкозиду, 

R2 = R4 = R5 = OH, R3 = O-рамнозил-(1''''' → 6''')-

глюкозид; 

3.  R1= O-рамнозил-(1''' → 6'')-глюкозид, 

R2 = O-рамнозил-(1'''' → 6'''')-глюкозид, R3 = OMe, 

R4 = O-глюкоза, R5 = OH. 

Рис. 1.7. Структурні формули флавоноїдних глікозидів: 1 – мірицетин 3-О-

рутинозид-4'-О-рутинозид; 2 – мірицетин 3-О-рутинозид-3'-О–рутинозид; 3 – 

ізорамнетін 3-О-рутинозид-7-О-рутинозид-4'-О-бета-глюкозид 

Також були виділені дві відомі сполуки адюгарин IV і адюгарин V. Їх 

структури були встановлені за допомогою спектроскопічних методів, включаючи 

УФ, ІЧ, FAB-MS, HR-MS, 1D та 2D ЯМР методи [264]. 

1, 2 

3 5 

4 
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Castro A. та науковці іспанського університету (2008) з коренів Ajuga 

macrosperma методом одно-вимірної (1D) та двовимірної (2D) спектрометрії 

ядерно-магнітного резонансу (ЯМР) виділили три нові фітоекстистероїди – 

aюгацетальстерони С і D і брефіфлорастерон, а також п´ять відомих сполук, а саме 

гідроксиекдизон, ціастерон, макістерон А, 20–гідроксиекдизон 3-ацетат та 20–

гідроксиекдизон 2-ацетат [219]. 

Zeng X.N. та співавт. (2000) методом ВЕРХ і ЯМР ідентифіковано 

фітоекстероїди культивованих рослин Ajuga nipponensis, серед яких ціастерон, 

аюгастерон, ціастерон-22-ацетат та 22-дегідроціастерон. Аюгастерон і 22-

дегідроціастерон виявлено вперше. Найвищий відсоток ціастерону та ціастерону-

22-ацетату виявлено у листях рослин, вміст складав 60,1 % та 88,0 % відповідно, 

тоді як квіти містили переважно аюгастерон, вміст якого становив 72,8 % від 

загальної кількості всієї досліджуваних фітостероїдних сполук [313]. 

Леткі сполуки г. дрібноквіткової (A. parviflora Benth.) було виділено 

гідродистиляцією та проаналізовано за допомогою ГХ і ГХ-МС. Головні 

компоненти ефірної олії - β-каріофілен (22,4 %), γ-мууролен (12,7 %), γ-терпінен 

(6,3 %), оксид каріофілену (6,2 %), α-гумулен (5,8 %), δ-кадінен (4,3 %), 

α-аморфен (3,8 %) та β-селінен (2,5 %) (рис. 1.8) [213]. 

За результатами аналізу літературних джерел встановлено, що рослини 

роду Горлянка є перспективним джерелом біологічно активних сполук: 

фітоекстистероїдів, ефірної олії, макро- та мікроелементів, іридоїдних глікозидів, 

жирних кислот, гідроксикоричних кислот, поліфенолів, дубильних речовин, 

амінокислот і вітаміну С. 
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Рис. 1.8. Леткі сполуки ефірної олії горлянки дрібноквіткової: 1 – β-

каріофілен; 2 – γ-мууролен; 3 – γ-терпінен; 4 – оксид каріофілену; 5 – α-гумулен; 

6 – δ-кадінен; 7 – α-аморфен; 8 – β-селінен 

 

В Україні горлянка повзуча не є фармакопейною рослиною. Тенденції 

розвитку вітчизняного ринку лікарської рослинної сировини свідчать про 

перспективність фітохімічного вивчення рослин роду Горлянка. 

Вміст БАР рослин роду Горлянка систематизовано та наведено у табл. 1.4. 
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Таблиця 1.4 

Біологічно активні речовини рослин роду Горлянка 

№ 

з/п 

Назва виду 

рослин 
Біологічно активні речовини 

Літера-

тура 

1 2 3 4 

1 

Г. повзуча 

(надземна 

частина) 

Екдистероїди (поліподін В, 20-гідроксіекдізон, 

29-норциастерон, 29-норсенгостерон, 

сенгостерон, aюгалактон, β-ситостерол), іридоїди 

(8-O-ацетил-харпагід), флавоноїди: ізокверцитрин 

217, 

261, 

293, 

300 

2 

Г. женевська 

(надземна 

частина) 

Поліфенольні сполуки (лютеолін), 

гідроксикоричні кислоти, кумарини, дубильні 

речовини, сапоніни та аскорбінова кислота, 

амінокислоти, макро- та мікроелементи, 

фітостероли (кампестерол), фенілпропаноїди 

(розмаринова кислота), пентацик-лічні 

тритерпени (олеанолова та маслінова кислоти) 

216, 

223, 

233, 

234, 

282, 

294 

3 

Г. Лаксмана 

(надземна 

частина) 

Іридоїди: 8 - O-ацетилхарпагід, флавоноїди:  

рутин, фітостероли: β-ситостерол 

256, 

295 

4 

Г. хінська 

(надземна 

частина) 

Алкалоїди, вітамін С, дубильні речовини, ефірні 

олії 

296, 

299 

5 

Г. 

туркестанська 

(надземна 

частина) 

Фітоекдистероїди: екдистерон, циастерон, 

аюгалактон, айгустеристон, α-екдисон, 

турксестон та природні глікозиди 

1, 212, 

236, 

244 
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Продовж. табл. 1.4 

1 2 3 4 

6 

Г. ялинко- 

подібна 

(надземна 

частина) 

Ефірна олія: тимол, екзо-фенхол, β-пінен, 1-октен-

3-ол, α-терпінеол, 2-гексанол, α-туйон, α–пінен). 

Монотерпенові глікозиди: ад'югозид, рептозид, 8-

О-ацетилгарпагід, гарпагід, 5-O-β-d-

глюкопіранозил-гарпагі, асперулозидова кислота, 

деацетил-асперулозидова кислота та 5-O-β-d-

глюкопіранозил-8-O-ацетилгарпагід, етилінолеат 

(13,7 %), гермакрен D (13,4 %), каурен (8,4 %), β-

пінен (6,8 %) та 

(E)-фітол 

207, 

255, 

268, 

297, 

302 

7 

Г. східна 

(надземна 

частина) 

Ефірна олія: фітол, н-гексадеканова кислота, 

додеканова кислота 

285, 

312 

8 

Г. 

верболиста 

(надземна 

частина) 

Поліфеноли, флавоноїди та конденсовані дубильні 

речовини 

248, 

249, 

289 

9 

Г. 

панцерна 

(надземна 

частина) 

Іридоїдні глікозиди: кето-8-ацетилгарпагід,  

6,7-дегідро-8-ацетилгарпагід, 7,8-дегідрогарпагід, 

8-ацетилгарпагід-6-О-бета-глюкозид, гарпагід-6-О-

бета-глюкозид, флавоноїди: мірицетин 3-О-

рутинозид-4'-О-рутинозид, мірицетин 3-О-

рутинозид-3'-О-рутинозид та ізорамнетін 3-О-

рутинозид-7-О-рутинозид-4'-О-бета-глюкозид; 

адюгарин IV та адюгарин V 

205, 

225, 

264, 

270 
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Продовж. табл. 1.4 

1 2 3 4 

10 

Г. макро-

сперма 

(корені) 

Фітоекстистероїди: aюгацетальстерони С і D та 

брефіфлорастерон, гідроксиекдизон, ціастерон, 

макістерон А, 20-гідроксиекдизон 3-ацетат та 

20-гідроксиекдизон 2-ацетат 

219 

11 

Г. оваль-

нолиста 

(надземна 

частина) 

Аюдекумін, дитерпеноїдний глікозид 314 

12 

Г. багато-

квіткова 

(надземна 

частина) 

Фітоекстистероїди: β-екдистирон 

Тритерпенові сапоніни 
258 

13 

Г. гола 

(надземна 

частина) 

Ефірні олії: β-каріофілен, оксид каріофілену, (E)-β-

фарнезен, β-еудесмол, δ-кадідента, гермакрен D 259 

14 

Г. дрібно-

квіткова 

(надземна 

частина) 

Вітаноліди: коагулін–І, алкалоїди: лагуларінін; 

аюгін А, аюгін В, аюгін F, аюгін Е, жирні кислоти: 

фталева кислота, ефірна олія: сквален, 

β-каріофілен, γ-мууролен, γ-терпінен, оксид 

каріофілену, α-гумулен, δ-кадінен, α-аморфен та β-

селінен; вітаміни: α-токоферол; стероли: фітол, 2-

метиленхолестан-3-ол, стигмастерол, холест-22-ен-

21-ол, 3,5-дегідро-6-метокси 

213 

15 Г. тенори 

(надземна 

частина) 

Іридоїди, глікозиди 133 
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1.3. Фармакологічні властивості та застосування рослин роду Горлянка 

в медицині та народному господарстві 

 

Види роду Горлянка широко застосовують у народній медицині. Рослини 

відомі своїми потогінними, антисептичними, кровоспинними та протизапальними 

властивостями [65, 112]. 

Більшість видів роду Горлянка використовують у лікуванні вірусних 

захворювань, при простудах, ревматизмі, захворюваннях шлунку, жовчокам’яній 

хворобі. Деякі види використовують при малярії та в онкології [200, 206, 280]. 

Гродзінський А. М. (1992) вказує, що види роду Горлянка, а саме г. повзуча, 

г. женевська та г. Лаксмана проявляють кровоспинні, потогінні, протизапальні та 

антисептичні властивості [38]. 

Іранськими вченими вказується на використання г. повзучої у традиційній 

медицині. Наявність флавоноїдів, поліфенольних сполук, свідчить про 

антиоксидантну, судиннозміцнюючу та антимікробну активність. Настій і відвар 

г. повзучої використовують при діареях, зовнішньо при ранах [271].  

Здавна відомо застосування рослин роду Горлянка у народній медицині 

багатьох країн світу. Під час Кримської війни настій г. повзучої використовували 

при епідемії малярії, приймали при туберкульозі легень [112]. Трава горлянки 

повзучої застосовується у традиційній австрійській медицині внутрішньо як чай 

для лікування порушень дихальних шляхів [304]. Відомо, що в традиційній 

медицині Болгарії рослина відноситься до засобів, що покращують обмін 

речовин, а також при захворюваннях кишково-шлункового тракту. Настій трави 

вживають при простуді, ревматизмі, туберкульозі легень, захворюваннях шлунка 

(зокрема, при виразковій хворобі), проносах, жовчнокам’яній хворобі, при 

запаленні придатків матки, а також як протималярійний засіб і як засіб, що 

поліпшує обмін речовин. Зовнішньо настій трави горлянки повзучої 

використовують при опіках, виразках, ранах, захворюваннях ротової порожнини, 
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при ангіні та для миття голови при випаданні волосся. Як зовнішній засіб 

використовують свіже подрібнене листя або сік рослини [311]. 

В народній медицині Польщі горлянка повзуча застосовується як рослина, 

що має проносні, знеболюючі та в'яжучі властивості. Відома своїми 

протинабряковими, протигеморагічними, протизапальними властивостями. 

Настої трави горлянки повзучої використовують внутрішньо як заспокійливий 

засіб при кашлі, для зупинки внутрішньої кровотечі (включаючи легеневу), так і 

зовнішньо у вигляді компресів для лікуванні кон’юнктивіту, запалення повік, 

набряків після травм очного яблука; ефективним є використання олійного 

екстракту для загоєння ран і лікування захворювань шкіри, пролежнів, опіків, 

обморожень, для зменшення розтяжок шкіри живота у жінок після родів [214]. 

Г. повзучу культивують в Ботанічному саду відомого косметичного бренду 

Ів Роше, як рослину, що збагачує нову ліфтингову лінію Vegetal. Експерти 

рослинної косметики Ів Роше в 1959 році досліджували г. повзучу та виявили 

високий вміст колагену, що має виражений ліфтинг – ефект. Вченим компанії 

вдалося отримати і запатентувати концентрат цього колагену і за допомогою 

біотехнологічного процесу розробити нову лінійку догляду за обличчям, що 

відновлює структуру шкіри (покращує пружність шкіри на 19 % та стимулює 

синтез еластину на 27 %) [246]. 

Попов П. Л. (2008) досліджував застосування лікарських рослин при 

лікуванні вірусних інфекцій у людей і тварин. Статистичні розрахунки 

проводилися по 6 видах хвороб, при яких застосовують найбільше видів рослин - 

респіраторні інфекції, гепатити, сказ, папіломи, кір та віспа. Було виявлено 

ефективність застосування г. повзучої при респіраторних захворюваннях та 

гепатитах [279]. 

Крилова Н. І. (2010) виділила з г. повзучої фенілпропаноїдний глікозид для 

одержання композиції для профілактики та лікування андрогенної алопеції і 

телогеного динамічного випадіння волосся. Встановлено, що профілактика та 

лікування втрати волосся та/або потоншення і стимулювання цибулини волосся 

переважно має відношення до наявності фенілпропаноїдних глікозидів. Звичайно, 
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їх хімічна структура характеризується наявністю похідної цинамової кислоти і 

похідної 2,4-дигідроксифенілетанолу, обоє зв'язані з молекулою 

D-глюкопіранози, за допомогою естерного зв'язку, так і глікозидного зв'язку, 

відповідно. Інші молекули сахаридів, як наприклад, глюкоза, рамноза, ксилоза і 

апіоза, можуть бути зв'язані індивідуально і в різній послідовності з молекулою 

глюкози, яка діє як міст між двома ароматичними структурами. Згідно аспекту 

даного винаходу, використання фенілпропаноїдних глікозидів забезпечене для 

одержання композиції або препаратів для профілактики або лікування втрати 

волосся або стимулювання росту волосся [87]. 

Італійськими дослідниками у 2010 році запатентовано композицію на 

рослинних екстрактах г. повзучої для профілактики втрати волосся, 

стимулювання росту волосся, регулювання секреції сальних залоз. Досліджена 

композиція може використовуватися місцево, системно в профілактиці або 

лікуванні захворювань, викликаних гіперсекрецією сальних залоз (акне, себорея, 

фурункульоз) і захворювань, що викликані активністю 5α-редуктази (андрогенна 

алопеція, гіпертрихоз) [208]. 

Рожанський Г. (2016) з Польщі рекомендує приймати настій трави 

г. повзучої при ревматизмі, артритах, порушеннях обміну речовин, 

захворюваннях печінки, гастроентериті, при виразковій хворобі, при детоксикації 

та лікуванні, що регулює обмін речовин [281]. 

Горлянку женевську широко використовують у народній медицині при 

захворюваннях шлунка, сечокам’яній хворобі, при отитах, стоматитах, для 

полоскання при ангінах, для укріплення волосся [94]. 

Г. женевська також використовується при лікуванні як допоміжний засіб, 

додатково при медичних призначеннях [95]. 

Горлянка Лаксмана входить до складу збору Здренко, який застосовують 

при хронічних папіломах сечового міхура, при антацидному гастриті, 

онкологічних захворюваннях та пухлинах молочної залози [38]. В народній 

медицині г. Лаксмана застосовують як протипухлинний і протималярійний 

засоби. З настою листя готують ванни для зміцнення волосся [260]. 
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В Румунії було досліджено протизапальну дію етанольного екстракту 

горлянки Лаксмана, що впливає на зменшення загальних лейкоцитів, фагоцитозу 

та окисного стресу. Протизапальний ефект визначався шляхом моніторингу 

деяких параметрів (розчинника та концентрації), що беруть участь у запальному 

процесі. Кращі протизапальні та антиоксидантні властивості проявив екстракт 

горлянки Лаксмана в концентрації 50 мг/мл в порівнянні з синтетичним 

препаратом диклофенаком натрію. Вивчено протигрибкову активність екстрактів 

щодо C. аlbicans і P. funiculosum. Висновки науковців підтверджують про 

можливість розглядати лікарську сировину Лаксмана як протизапальний засіб у 

складі лікарських рослинних препаратів [295]. 

Atay I. та співавт. (2016) досліджували надземні частини трави горлянки 

Лаксмана, заготовленої в Туреччині на виявлення антипротозойних вторинних 

метаболітів. Антипротозойну активність тестували in vitro проти Plasmodium 

falciparum, Trypanasoma brucei rhodesiense, T. cruzi та Leishmania donovani у 

концентраціях 0,09 - 0,123 мкг/мл. Науковцями вперше виявлено антипротозойну 

активність екстрактів та ізолятів горлянки Лаксмана [206]. 

S. Turkoglu та співавт. (2010) вивчали антиоксидантну та антимікробну 

активності г. ялинковидної. У результаті дослідження встановлено, що водний 

екстракт (90,6 %) г. ялинковидної має більшу антиоксидантну активність, ніж 

метанольний (77,2 %) і хлороформний (52,4 %) екстракти. Отримані результати 

свідчать, що Ajuga chamaepitus L. є потенційним джерелом для отримання 

антиоксидантів. 

Антимікробну дію Ajuga chamaepitus L. визначали для двох грам- 

позитивних (B. cereus, S. aureus) і чотирьох грамнегативних (E. coli, 

E. aerogenes, P. aeruginosa, K. pneumonia) видів бактерій. Результати свідчать, що 

Ajuga chamaepitus L. не проявляє протимікробну дію щодо грампозитивних 

бактерій, але впливає на грамнегативні бактерії [297]. 

Науковці з Алжіру (2018) встановили склад БАР Ajuga iva L., в надземній 

частині якої ідентифіковані наступні фітокомпоненти: поліфеноли, флавоноїди і 

конденсовані дубильні речовини. Також було встановлено антиоксидантну, 
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антибактеріальну та противірусну дію екстрактів. Антиоксидантна активність, 

аналізована методом DPPH, показала IC 50 0,43 ± 0,03 мг/мл. Антибактеріальну 

активність водних і гідрометалонових екстрактів перевіряли за допомогою 

CG-MS аналізу щодо семи патогенних бактерій (стійкий до метициліну 

золотистий стафілокок (MRS) Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, 

Bacillus cereus, Escherichia coli та Salmonella diffitiusionis. Противірусну дію 

метанольного екстракту, досліджено на 4 вірусах: вірус Коксакі типу B-3 

(CVB-3), аденовірус типу 5 (ADV-5), респіраторно-синцитіальний вірус типу B 

(RSV-B) та вірус простого герпесу типу 2 (HSV- 2). Результатом дослідження 

стала виражена противірусна активність проти вірусу Коксакі [267]. 

Khanavi M. з співавт. (2017) досліджували антиноцицептивну активність 

екстрактів: 80 % метанольного екстракту, гексанового, діетилового ефіру та 

фракцій розподілу н-бутанального метанольного екстрактів трави Ajuga 

chamaepitus L. Визначали за допомогою тесту на формалін на лабораторних 

мишах. В якості порівняння застосовували синтетичний препарат індометацин 

(10 мг/кг) і фізіологічний розчин як позитивний та негативний контроль 

відповідно. Результати цього дослідження дозволяють припустити, що екстракти 

мають знеболювальні властивості, що підтверджує використання рослин роду 

Горлянка у традиційній медицині при болях у суглобах та інших запальних 

захворюваннях [255]. 

Вчені з Тунісу (2013) досліджували антиоксидантну та антимікробну дію 

ефірних олій г. верболистої. На основі досліджень ефірні олії цього виду виявили 

високу антиоксидантну активність у порівнянні з іншими лікарськими рослинами. 

Досліджені ефірні олії рослин г. верболистої показали антибактеріальну 

активність щодо всіх досліджуваних груп бактерій. Найбільш важлива 

антибактеріальна активність спостерігалася у відношенні грампозитивних 

бактеріальних штамів. Антибактеріальна активність проти грамнегативних 

штамів бактерій була дещо нижчою. Результати вчених підтвердили 

використання досліджуваного виду г. верболистої у традиційній медицині для 
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лікування інфекцій і підтвердили можливість потенційного використання як 

альтернативних антиоксидантних та антимікробних препаратів [265]. 

J. El. Hilaly та співавт. (2004) провели дослідження гострої токсикологічної 

дії на щурах. Екстракт г. верболистої застосовувався перорально у добових дозах 

100, 300 і 600 мг/кг впродовж 3 місяців. Гістологічне дослідження мозку, печінки 

та нирок наприкінці дослідження, свідчить про відсутність морфологічних змін. 

Г. верболиста широко використовується у мароканській фармації для лікування 

шлунково-кишкових розладів, при цукровому діабеті та як антипротозойний засіб 

[249]. 

Японськими науковцями (2019) досліджено екстракт г. сланкої та доведено, 

що фармакологічна дія екстракту зменшує кількість остеокластів у 

субхондральній кістці та надає синергетичний ефект з глюкозаміном для 

поліпшення хрящових травм у кролячої моделі остеоартриту [274]. 

Китайські вчені (2018) довели, що екстракт г. сланкої з більш високою 

концентрацією активного компонента 20-гідроксиекдизону підвищує його 

ефективність для прискорення загоєння експериментальної травми хряща [222]. 

У північних районах Індії відвар г. приквіткової використовують при 

лікуванні неврологічних захворювань. Інші види роду Горлянка застосовують при 

опіках, укусах комах, при захворюваннях очей, а також при хворобах сечового 

міхура [213, 305]. 

Завдяки біологічно активним сполукам, які входять до складу рослин роду 

Горлянка, рослини проявляють виражені антиоксидантні властивості, 

імуностимулюючу, антибактеріальну та противірусну дію, володіють 

протизапальними і антипаразитарними властивостями [125, 253, 269, 307]. 

Фармакологічні властивості деяких видів роду Горлянка наведено у табл. 

1.5. 
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Таблиця 1.5 

Фармакологічна активність рослин роду Горлянка 

№ 

з/п 

Вид 

роду Горлянка 
Фармакологічна активність 

Наукові 

джерела 

1 
Г. повзуча 

Ajuga reptans L. 

Потогінна, антисептична, кровоспинна, 

протизапальна антиоксидантна, гепато-

протекторна, антимікробна, ранозагоюва-

льна, для зміцнення судин, при діареях 

38, 94, 

133, 250, 

251, 276, 

277, 303 

2 

Г. женевська 

Ajuga genevensis 

L. 

Імуностимулююча, антибактеріальна, 

антивіруснa, протизапальна, анти-

паразитарна 

142, 

282, 280 

3 
Г. Лаксмана 

Ajuga laxmannii L. 

Антиканцерогенна, протизапальна, анти-

оксидантна, антипротозойна, проти 

малярійна 

94, 96, 

206, 

295 

4 

Г. ялинкоподібна 

Ajuga chamaepitus 

L. 

Антиоксидантна, антимікробна, анти-

ноцицептивну дію 
268, 

284 

5 
Г. верболиста 

Ajuga salicifolia L. 

Антиоксидантна, антимікробна, 

антидіабетична, вазорелаксантна 

209, 306 

6 
Г. приквіткова 

Ajuga bracteosa 

Жарознижyючa, антиоксидантна, проти-

запальна, знеболююча, антидепресантна, 

антикоагулянтна 

201, 213, 

232, 245, 

270 

7 
Г. панцерна 

Ajuga remota 

протималярійна, сечогінна, антиканце-

рогенна 

225, 

254, 257 

8 
Г. сланка 

Ajuga decumbens 

Антиканцерогенна, протизапальна, хемо-

протекторна 

228, 273, 

274, 288 

9 
Г. туркестанська 

Ajuga turkestanica 

Антипроліферативна, антимікробна, анти-

оксидантна 
244, 263 
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Види роду Горлянка використовують як декоративні рослини, завдяки 

яскравому забарвленню суцвіть, інтенсивному та тривалому цвітінню. Крім того, 

рослини ціняться і як листяно-декоративні через різноманітну форму, фактуру і 

забарвлення листя. Культивуються декоративні форми г. повзучої «Atropurpurea», 

«Burgundy Glow» і «Multicolor» [74, 182]. 

Огляд літературних даних вказує, що рослини роду Горлянка є цінними 

лікарськими рослинами, які здавна використовують у науковій і народній 

медицині багатьох країн світу, зокрема в адаптаційній медицині країн Сходу, 

містять комплекс біологічно активних сполук та проявляють різноманітну 

фармакологічну активність. В Україні рослини роду Горлянка практично не 

досліджені, тому дані щодо розповсюдження і використання в медицині вказують 

на перспективність подальших досліджень з метою створення, впровадження у 

практичну медицину та фармацію нових лікарських засобів вітчизняного 

виробництва на її основі. 

Горлянка повзуча поширена в Карпатах і Західному регіоні. Фітохімічні 

дослідження горлянки повзучої проводили китайські та європейські вчені, однак 

інформація про дослідження рослин в Україні не зустрічається [203]. Аналіз 

літературних даних показує, що горлянка повзуча містить різноманітний 

комплекс біологічно активних сполук, які проявляють протизапальну, 

гепатопротекторну, ранозаноювальну й протимікробну активність. 

Матеріали викладені у цьому розділі описані в друкованих публікаціях [31, 

32, 101, 102]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБ’ЄКТИ , МЕТОДИ ТА МАТЕРІАЛИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Вибір загальної методології досліджень 

 

Досвід багатьох поколінь показує, що рослинний світ є нескінченним 

джерелом лікарських субстанцій. В останні роки ЛЗ рослинного походження 

набувають все більшої популярності у фармакотерапії багатьох захворювань. За 

статистикою ВООЗ, до 80 % населення планети віддають перевагу препаратам 

природного походження. Інтерес до застосування лікарських рослин і ліків, 

отриманих на їхній основі, обумовлений тим, що при правильному дозуванні вони 

практично нетоксичні, нешкідливі, відносно доступні, ефективні та у деяких 

випадках завдяки комплексній дії не мають конкурентів. Багаті природні ресурси, 

поширеність та доступність сировини, можливість культивування, наявність 

комплексу БАР (фітостеролів, фенольних, гідроксикоричних сполук, катехінів, 

жирних кислот, поліфенолів, амінокислот, флавоноїдів та танінів та ін.) роблять 

сировину горлянки повзучої перспективним об’єктом дослідження для розробки 

новітніх лікарських фітозасобів з рослин з протизапальною, гепатопротекторною, 

кровозупинною та антимікробною активністю. Тому важливим є впровадження 

нових результатів досліджень лікарської сировини у медичну та фармацевтичну 

практику. 

Метою роботи було фармакогностичне дослідження рослин роду Горлянка, 

розробка методик стандартизації сировини та встановлення можливості 

отримання лікарських засобів на їх основі. 

Для досягнення мети заплановано проведення фітохімічного дослідження 

основних груп біологічно активних сполук в досліджуваній сировині горлянки 

повзучої, розроблено технологію отримання екстрактів, їх стандартизацію, 

проведено вивчення їх фармакологічної активності, розроблено критерії 

стандартизації сировини. 



63 

Горлянка повзуча не є фармакопейною рослиною в Україні, тому нами 

розроблено поетапне дослідження сировини. 

Експериментальну частину дослідження необхідно розпочинати з 

первинного вивчення фітохімічного складу листків, квіток і трави горлянки 

повзучої, що дозволить встановити основні групи БАР, для встановлення видів 

сировини та оптимальних термінів заготівлі ЛРС. 

Наступним етапом провести виділення та ідентифікацію індивідуальних 

сполук, а саме флавоноїдів, катехінів, гідроксикоричних, летких і стероїдних 

сполук з трави горлянки повзучої, що може бути використано для стандартизації 

лікарської рослинної сировини. 

Необхідно розробити та обґрунтувати технологічні параметри одержання 

екстрактів з трави горлянки повзучої, лікарської форми на їх основі, провести 

підбір екстрагенів і фармакологічний скринінг (вивчення гострої токсичності 

екстрактів, протизапальної, гепатопротекторної та антимікробної активності). 

Особливу увагу приділяється переробці досліджуваної сировини. 

Стандартизацію отриманих субстанцій проводять за певними критеріями 

оцінки параметрів, числових показниках доброякісності. 

Для стандартизації сировини необхідно встановити основні морфоло-

анатомічні діагностичні ознаки видів роду Горлянка, дослідити умови зростання 

горлянки повзучої, сировинні запаси та встановити параметри інтродукції виду в 

умовах Прикарпаття. Встановити числові показники доброякісності сировини 

горлянки повзучої та зміни в процесі її зберігання, які будуть включені в проєкти 

МКЯ на сировину, субстанцію та інструкцію із заготівлі і сушіння сировини. 

Для досягнення мети нами розроблено поетапний план дослідження, який 

включав наступні пункти: 

1. Провести попереднє фітохімічне дослідження трави горлянки повзучої; 

2. Виділити та ідентифікувати індивідуальні БАР; 

3. Встановити склад основних груп БАР горлянки повзучої; 

4. Визначити кількісний вміст БАР у траві горлянки повзучої; 

5. Розробити та обґрунтувати технологічні параметри одержання екстрактів 
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і лікарської форми на їх основі, провести стандартизацію та фармакологічний 

скринінг одержаних засобів; 

6. Вивчити умови зростання, сировинні запаси та встановити параметри 

інтродукції горлянки повзучої в умовах Прикарпаття; 

7. Виявити основні морфолого-анатомічні діагностичні ознаки листків, 

квіток та трави горлянки повзучої; 

8. Встановити показники доброякісності сировини та розробити проекти 

МКЯ на сировину та субстанцію, інструкції із заготівлі та сушіння сировини. 

Для написання даної наукової роботи нами використані наступні форми 

наукових досліджень: огляд літератури; спостереження; накопичення фактів, 

лабораторні експерименти, обробка результатів, узагальнення доказів, висновки. 

 

2.2. Об’єкти дослідження 

 

Об’єктами морфологічного дослідження стали 9 видів роду Горлянка, які 

зростають на території України: г. повзуча, г. женевська, г. Лаксмана, 

г. пірамідальна, г. хіоська, г. східна, г. м’яка, г. верболиста та г. ялинкоподібна. 

Об’єктами фармакогностичного дослідження були листки, квіти і трава 

горлянки повзучої (Ajuga reptans L.), яку заготовляли в 2017 - 2021 рр. Місцями 

зростання були Івано-Франківська область – с. Гута (урочище Береги) і 

с. Солотвин Богородчанського району, с. Вікторів Галицького району, околиці 

м. Тлумача та Тернопільська область – с. Хмелева Заліщицького району (табл. 

2.1). 

Заготівлю сировини проводили у різні періоди вегетації, дотримуючись 

правил збору та враховуючи особливості заготівлі та бережливого ставлення до 

флори. Сушіння лікарської сировини проводили у затінку на відкритому повітрі, 

уникаючи прямого попадання сонячного проміння. Сировину розкладали тонким 

шаром, товщиною 2 – 3 см, періодично перегортаючи. Необхідною умовою для 
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заготівлі надземної частини була відсутність опадів протягом 3 - 5 днів перед 

заготівлею. 

Таблиця 2.1 

Місця зростання та заготівлі сировини горлянки повзучої 

Назва 

рослини 

Досліджувана 

сировина 
Місце заготівлі Роки заготівлі 

Івано-Франківська область 

Горлянка 

повзуча 

Листки, квіти, 

трава 

с. Гута, 

Богородчанський 

район 

2017 – 2021 рр. 

Трава 

с. Солотвин, 

Богородчанський 

район 

2017 – 2021 рр. 

Листки, квіти, 

трава 

с. Вікторів, 

Галицький район 
2017 – 2020 рр. 

Листки, квіти, 

трава 

околиці м. 

Тлумача 
2017 – 2021 рр. 

Тернопільська область 

Горлянка 

повзуча 

Листки, квіти, 

трава 

с. Хмелева, 

Заліщицький 

район  

2017 – 2021 рр. 

 

Об’єктами морфолого-анатомічного дослідження було обрано листки, 

стебло та квітки горлянки повзучої. 

Для фармакологічних досліджень було використано екстракти трави г. 

повзучої, а саме ГПТ (екстрагент – вода очищена), ГПТ-5 (екстрагент – 

50 % етанол), ГПТ-7 (екстрагент – 70 % етанол) та настойка НТГ-5 (екстрагент – 

50 % етанол). 
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2.3. Методи дослідження 

 

2.3.1. Методи вивчення якісного складу біологічно активних речовин. 

Для виявлення основних груп БАР проводено фітохімічне дослідження листків, 

квіток і трави горлянки повзучої. Сировину заготовлено у період масового 

цвітіння (квітень – травень), висушено та подрібнено за допомогою млинка з 

електричним приводом і просіяно через сита (розмір частинок 0,5 – 2,5 мм). 

Екстрагували БАР з досліджуваних зразків водою очищеною, 70 % етанолом і 

водою, підкисленою кислотою хлористоводневою, фільтрували через паперовий 

складчастий фільт, проводили якісні реакції на наявність аскорбінової кислоти, 

вільних цукрів, водорозчинних полісахаридів, флавоноїдів, танінів, кумаринів, 

хромонів, антраценпохідних, алкалоїдів, сапонінів, амінокислот, іридоїдів і 

кардіостероїдів, згідно загально прийнятих методик описаних в літературі [49, 69, 

153, 159]. 

Водний витяг трави горлянки повзучої досліджували на вміст аскорбінової 

кислоти, сапонінів, амінокислот, водорозчинних полісахаридів, танінів, хромонів, 

вільних цукрів та антраценпохідних [69, 80, 85, 116, 117, 131, 151]. В спиртовому 

витязі визначали флавоноїди, кумарини та кардіостероїди [154, 194]. 

 

2.3.2. Хроматографічний аналіз біологічно активних речовин горлянки 

повзучої. Для ідентифікації груп БАР в траві горлянки повзучої та їх окремих 

компонентів використовуючи методи висхідної одно- й двовимірної, одно- та 

багаторазової хроматографії на папері, ТШХ [48]. При хроматографічних методах 

дослідження використовували наступні системи розчинників: 

№ 1 – н-бутанол – кислота мурашина – вода очищена (75:15:10); 

№2 – н-бутанол – піридин – вода очищена (6:4:3); 

№ 3 – н-бутанол – кислота оцтова льодяна – вода очищена (18:2:5), 

№ 4 – н-бутанол – піридин – вода очищена (1:1:1); 

№ 5 – етилацетат – кислота оцтова льодяна – кислота мурашина – вода 

очищена (100:11:11:25); 
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№ 6 – бензол – петролейний ефір (1:1); 

№ 7 – н-бутанол – кислота оцтова льодяна – вода очищена (3:1:1); 

№ 8 – етилацетат – кислота оцтова льодяна (80:20); 

№ 9 – етилацетат – кислота оцтова льодяна – кислота мурашина безводна – 

вода очищена (18:3:1:4); 

№ 10 – н-бутанол – 95% спирт – розчин амоніаку 25 % (1:10:5); 

№ 11 – 15 % р – н кислоти оцтової льодяної; 

№ 12 – н-бутанол – кислота оцтова льодяна – вода очищена (4:1:5) ; 

№ 13 – бензол –метанол– кислота оцтова льодяна(45:8:4); 

№ 14 – н-бутанол – кислота оцтова льодяна – вода очищена (4:1:2) ; 

№ 15 – кислота мурашина безводна – вода – етилацетат (10:10:80). 

Всі розчинники використовували з кваліфікацією ч.д.а або х.ч.; відсоткові 

співвідношення, взято в об’ємних одиницях і позначено цифрами. 

Хроматограми проявляли у денному світлі та за їх флуоресценцією в УФ–

світлі такими реактивами: 

Реактив А ˗ парами аміаку; 

Реактив В ˗ спиртовим розчином алюмінію хлориду; 

Реактив С ˗ анілінфталевим реактивом (0,33 г аніліну та 1,66 г кислоти 

фталевої розчиняють в 10 мл н-бутанолу, насиченого водою); 

Реактив D ˗ 5 % розчином феруму (ІІІ) хлориду; 

Реактив G ˗ 0,1 розчином нінгідриду в спирті; 

Реактив L ˗ реактивом Тримм-Хіла (кислота оцтова льодяна, кислота 

хлористоводнева, 0, 2 % розчин купруму сульфату (20:1:2); 

Реактив O ˗ реактивом Шталя (у колбі на 100 мл розчиняють 1 г 

п-диметиламінобензальдегіду (п-ДМАБА) у суміші 5 г о-фосфорної і 50 г оцтової 

кислоти розводять водою до 100 мл); 

Реактив Р ˗ 0,05 % спиртовим розчином бромтимолового синього; 

Реактив Q ˗ 0,1 % розчином 2,6-дихлорфеноліндофенолят натрію в 95% 

спирті; 

Реактив Е ˗ розчином бромкрезолового зеленого; 
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Реактив R ˗ 5 % розчином фосфорно-молібденової кислоти. 

Ідентифікація фенольних сполук. Наважку 10,0 г сировини горлянки 

повзучої екстрагували на водяному огрівнику із зворонім холодильником 

протягом 1 год при температурі кипіння екстрагенту. Екстракти упарювали до 

1/10 об´єму, наносили на хроматографічний папір «Filtrak FN-1» і вичали методом 

двовимірної хроматографії в системах розчинників: № 2, 15. Висушені 

хроматограми вивчали в УФ-випромінюванні до і після обробки хромогенними 

реактивами [187]. 

Ідентифікацію органічних кислот виявляли методом висхідної паперової 

хроматографії в етанольній витяжці (екстрагент – спирт етиловий 70%). 

Пластинки поміщали в хроматографічну камеру з системою розчинників № 1, 12, 

13. Після висушування у витяжній шафі, отримані хроматограми обробляли 

реактивами P, Q, Е. 

Отримані результати порівнювали із достовірними зразками аскорбінової, 

щавлевої, яблучної, лимонної, бензойної, молочної, саліцилової, бурштинової та 

винної кислот [7, 9, 59, 77, 88, 266]. 

Ідентифікацію амінокислот проводили методом ПХ. Водні витяжки трави 

горлянки повзучої досліджували в системах розчинників: № 3 і № 4. Як свідки під 

час хроматографування використовували розчини амінокислот у 0,1 Н розчині 

хлористоводневої кислоти. Хроматограми після висушування, обробляли 

розчином G і нагрівали в сушильній шафі протягом декількох хвилин при 

80 – 100 °С. Амінокислоти ідентифікували за забарвленням плям і визначенням 

Rf [73, 75, 148, 152, 170, 239]. 

Для ідентифікації вітаміну К використовували метод ТШХ у системі 

розчинників № 5. Наважку (1,0 г) подрібненої рослинної сировини (діаметр 

частинок від 0,5 до 2,5 мм) поміщали в колбу об’ємом 15 мл, розчиняли або 

суспендували у 10 мл гексану. Розчин струшували при кімнатній температурі 

протягом 3 годин, фільтрували та випарювали розчинник на роторному 

випарнику (t - 45 °С) до об’єму 2-3 мл. На стартову смугу пластини наносили 

0,1 мл розчину, підсушували на повітрі до 5 хвилин і хроматографували. Після 
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хроматографування висушували 2 - 3 хвилин та проявляли в УФ–світлі. 

Паралельно вимірювали Rf препарату вікасол 1% (синтетичний аналог 

вітаміну К). Хроматографічні пластини обприскували реактивом R [60, 157, 175]. 

Ідентифікація аскорбінової кислоти. В хроматографічну камеру поміщали 

пластинки з системою розчинників № 8. Після висушування на повітрі, отримані 

хроматограми обробляли реактивами Р, Q, Е. 

Ідентифікація мономерного складу фракцій полісахаридів. Для 

ідентифікації мономерного складу проводили кислотний гідроліз фракцій. Після 

нагрівання впродовж 5 годин розчину сульфатної кислоти гідролізати 

нейтралізували барію карбонатом. Осад відфільтровували, фільтрати обробляли 

реактивом та проводили ПХ в системі розчинників № 2 на папері марки «Filtrak 

FN-1» і на пластинках «Sorbifil» в системі розчинників № 8 в порівнянні з 

достовірними зразками моносахаридів. 

Осад барієвих уронових кислот диспергували в 5 мл води, додавали катіоніт 

KУ-2 до pH 3 - 4 та упарювали. Розчин, який вміщував кислі моносахариди, 

хроматографували в системі розчинників № 9 та № 10 з достовірними зразками 

уронових кислот [185]. 

Хроматограми висушували на повітрі 2-3 звилини, обробляли розчином 

анілінфталату, через 10 - 15 хвилин після висушування в сушильній шафі 

спостерігали появу червоно–коричневих плям, що свідчить про наявність 

моносахаридів. 

Наявність іридоїдів встановлювали за допомогою хроматографії на папері. 

Використовували систему розчинників № 15; а для запобігання гідролізу 

глікозидів типу аукубіну оцтову кислоту замінювали на метанол (система 

розчинників № 16) і застосовували зручніший метод – тонкошарову 

хроматографію на силікагелі у різних системах розчинників: № 17, 18 і 19. 0,1 мл 

упареної витяжки наносили смужкою шириною 0,5 см на пластинку «Силуфол» і 

хроматографували в одній із вищезазначених систем розчинників та у системі 

№ 20. Потім хроматограму висушували у витяжній шафі і обприскували 
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реактивом V або W, після чого ще тримали у сушильній шафі при 110 °С 5 – 8 хв 

[122]. 

 

2.3.3. Вивчення БАР сировини методами ВЕРХ та ГХ/МС. Дослідження 

флавоноїдів проводили на рідинному хроматографі Agilent Technologies 1200, 

хроматографічна колонка XTerra C18, розміром 4,6×250 мм з розміром часток 

5 мкм. Рухома фаза А: розчин натрію дигідрофосфату моногідрату 0,6 г/л, 

доведений до рН 2,5 кислотою фосфорною. Рухома фаза В: ацетонітрил. 

Швидкість рухомої фази – 1 мл/хв, градієнтне елюювання. Детектування 

проводили за допомогою УФ-детектора при довжині хвилі 330 нм. Об’єм введеної 

проби – 100 мкл, температура колонки – 25 °С. Ідентифікацію речовин проводили 

шляхом порівняння часу утримування піків на хроматограмі випробовуваного 

розчину з часом утримування стандартних речовин. 

Наважку сировини кожної проби 0,2 ˗ 0,6 г, екстрагували в 10 мл 

70 % розчину етилового спирту на ультразвуковій бані при 80 °С впродовж 

5 годин в скляних герметичних віалах із тефлоновою кришкою. 

Випробовувальний розчин. Отриманий екстракт центрифугували при 

3000 об/хв у фільтрували крізь одноразові мембранні фільтри з порами 0,22 мкм. 

В якостi рухомої фази використовували ацетонітрил (А) та 0,1 % розчин 

мурашиної кислоти в водi (В). Елюювання проводили в градiєнтному режимi: 

0 хв – А (30 %) : В (70 %); 20 хв – А (70 %) : В (30 %); 22 хв – А (100 %) : 

В (0 %); 30 хв – А (100 %) : В (0 %). Роздiлення проводили на хроматографiчнiй 

колонцi Zorbax SB-С18 (3,5 мкм, 150 x 4,6 мм) (Agilent Technologies, USA), 

швидкiсть потоку через колонку 0,25 мл/хв, температура термостату 30 °C, об‘єм 

iнжекцiї 4 мкл. Детекцiю проводили з використанням дiодно-матричного 

детектора з реєстрацiєю сигналу при 280 та 365 нм та фiксацiєю спектрiв 

поглинання в дiапазонi 210 - 270 нм [36]. Розчини порівняння. Ідентифікацію та 

кількісний аналіз проводили з використанням стандартних розчинів флавоноїдів 

(рутину, кверцетин-3-b-глікозиду, нарінгіну, неогесперідину, кверцетину, 

нарінгеніну, кемпферолу, лютеоліну, апігеніну). 
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Кількість флавоноїдів (Х) (мкг/г) визначали за формулою 2.1: 

Х = с × V/m, (2.1) 

де с – концентрація сполуки, визначена хроматографічно, мкг/мл; V – об’єм 

екстракту, мл; m – маса сировини з якої проводили екстракцію, г. 

Дослідження гідроксикоричних кислот проводили на рiдинному 

хроматографi Agilent Technologies 1200. Наважка сировини кожної проби 

0,1 - 1,0 г, екстрагувалася в 5 - 10 мл 60 % розчину метанолу на ультразвуковій 

бані при 80 °С впродовж 4 годин у скляних герметичних віалах із тефлоновою 

кришкою. 

Випробуваний розчин. Отриманий екстракт центрифугували при 3 тис об/хв 

і фільтрували крізь одноразові мембранні фільтри з порами 0,22 мкм. В якостi 

рухомої фази використовували метанол (А) і 0,1 % розчин мурашиної кислоти в 

водi (В). Елюювання проводили в градiєнтному режимi: 0 хв –  

А (25 %) : В (75 %); 25 хв – А (75 %) : В (25 %); 27 хв – А (100 %) : В (0 %); 35 хв 

– А (100 %) : В (0 %). Роздiлення проводили на хроматографiчнiй колонцi 

Zorbax SB-Aq (4,6 мм ± 150 мм, 3,5 мкм) (Agilent Technologies, USA), швидкiсть 

потоку через колонку 0,5 мл/хв, температура термостату 30 °C, об’єм iнжекцiї 

4 мкл. Детекцiю проводили з використанням дiодно-матричного детектора з 

реєстрацiєю сигналу при 250 та 275 нм та фiксацiєю спектрiв поглинання в 

дiапазонi 210 - 270 нм [20]. 

Розчини порівняння. Ідентифікацію та кількісний аналіз проводили з 

використанням стандартних розчинів фенольних сполук (галової кислоти, 

гідроксифеніл оцтової кислоти, хлорогенової кислоти, кофеїної кислоти, 

сирінгової кислоти, п-кумарової кислоти, транс-ферулової кислоти, синапової 

кислоти, транс-цинамової кислоти, хінної кислоти). 

Вміст сполук (Х) (мкг/г) визначали за формулою 2.2: 

Х = с × V/m, (2.2) 

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

об’єм екстракту, мл; m – маса сировини з якої проводили екстракцію, г. 
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Дослідження метаболітів танінів. Наважка сировини кожної проби 

0,2 - 0,6 г, екстрагувалася в 10 мл 70% розчину етилового спирту на 

ультразвуковій бані при 80 °С впродовж 5 годин у скляних герметичних віалах із 

тефлоновою кришкою. 

Випробуваний розчин. Отриманий екстракт центрифугували при  

3000 об/хв та фільтрували крізь одноразові мембранні фільтри з порами 

0,22 мкм. 

Рiдинну хроматографiю проведено на рiдинному хроматографi Agilent 

Technologies 1200. В якостi рухомої фази використовували метанол (А) та 0,1 % 

розчин мурашиної кислоти в водi (В). Елюювання проводили в градiєнтному 

режимi: 0 хв – А (20 %) : В (80 %); 25 хв – А (75 %) : В (25 %); 27 хв – 

А (100 %) : В (0 %); 35 хв – А (100 %) : В (0 %). Роздiлення проводили на 

хроматографiчнiй колонцi Zorbax SB-С18 (3,5 мкм, 150 x 4,6 мм) (Agilent 

Technologies, USA), швидкiсть потоку через колонку 0,25 мл/хв, температура 

термостату 35 °C, об'єм iнжекцiї 4 мкл. Детекцiю проводили з використанням 

дiодно-матричного детектора з реєстрацiєю сигналу при 250 та 275 нм та 

фiксацiєю спектрiв поглинання в дiапазонi 210 - 270 нм. 

Розчини порівняння. Ідентифікацію та кількісний аналіз проводили з 

використанням стандартних розчинів катехінів (пірокатехіну, катехіну, 

епікатехіну, епікатехінгалату та галокатехіну). 

Кількість танінів (Х) (мкг/г) визначали за формулою 2.3: 

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. 

Дослідження жирнокислотного складу проводили методом газової 

хромато-мас-спектрометрії з використанням газового хроматографа Agilent 

Technologies 6890 з мас-спектрометричним детектором 5973 і капілярною 

колонкою HP-5 ms з внутрішнім діаметром 0,25 мм і довжиною 30 м. 

Випробуваний розчин. У колбу 20 мл поміщали наважку повітряно-сухого 

рослинного матеріалу, додавали внутрішній стандарт тридекан з розрахунку 
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50 мкг на наважку, з подальшим розрахунком отриманої концентрації 

внутрішнього стандарту [13, 52]. 

Умови хроматографування: хроматографічна колонка – капілярна HP-5 ms 

(внутрішній діаметр 0,25 мм, довжина 30 м), швидкість газу носія (гелій) – 

1,0 мл/хв, температура нагрівача введення проби – 250 °С, температура 

термостата програмована від 60 °С до 320 °С зі швидкістю 7 град/хв. 

Для ідентифікації компонентів отримані спектри розглядали на основі 

загальних закономірностей фрагментації молекул органічних сполук під дією 

електронного удару, а також шляхом порівняння отриманих результатів з даними 

бібліотек мас-спектрів NIST05 і WILEY 2007 із загальною кількістю спектрів 

більш 470000 у поєднанні з програмами для ідентифікації AMDIS и NIST. 

Кількісний вміст (Х, мг/кг) визначали за методом внутрішніх стандартів за 

формулою 2.4: 

Х =
П1×50

П2×𝑚
, (2.4) 

де П1 – площа піка речовини, що вивчалася; 50 – маса внутрішнього 

стандарту, що вводився в зразок, мкг; П2 – площа піка стандарту; m – наважка 

сировини, г. 

Дослідження летких сполук методом ГХ – МС. Якісний склад і вміст (мг/кг) 

летких сполук визначали хромато-мас-спектрометричним методом на 

хроматографі Agilent Technologies 6890 з мас-спектрометричним детектором 

5973. Хроматографічна колонка – капілярна HP-5ms з внутрішнім діаметром 

0,25 мм і довжиною 30 м. Швидкість газу-носія (гелій) – 1,0 мл/хв. Температура 

інжектора – 250 °С. Температура термостата програмована від 

60 °С до 320 °С зі швидкістю 7 град/хв. 

До наважки повітряно - сухого рослинного матеріалу (1000 мг) у колбі на 

2 мл, додавали внутрішній стандарт (тридекан), з розрахунку 50 мкг на наважку, 

з подальшим розрахунком отриманої концентрації внутрішнього стандарту. Для 

ідентифікації компонентів отримані спектри розглядали на основі загальних 

закономірностей фрагментації молекул органічних сполук під дією електронного 
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удару, а також шляхом порівняння отриманих результатів з даними бібліотек мас-

спектрів NIST05 и WILEY 2007 із загальною кількістю спектрів більш 470000 у 

поєднанні з програмами для ідентифікації AMDIS и NIST [42]. 

Кількісний вміст (Х, мг/кг) визначали за методом внутрішніх стандартів за 

формулою 2.5: 

Х =
П1×50

П2×𝑚
, (2.5) 

де П1 – площа піка речовини, що вивчалася; 50 – маса внутрішнього 

стандарту, що вводився у зразок, мкг; П2 – площа піка стандарту; m – наважка 

сировини, г. 

Дослідження стероїдних сполук (фітостеролів) методом газової 

хроматографії/масспектрометрії (ГХ/МС). 0,05 г подрібненої сировини 

вміщували у віалу об’ємом 20 мл, додаючи при цьому тридекан у якості 

внутрішнього стандарту та 6 мл метиленхлориду в якості розчинника. Віали 

витримували протягом 3 год в ультразвуковому екстракторі або протягом доби 

при кімнатній температурі. Одержану витяжку переносили до віали об’ємом 2 мл 

та концентрували, продуваючи потоком особливо чистого нітрогену (швидкість 

потоку – 100 мл/хв) до залишкового об’єму витяжки 10 мкл.  

Дослідження проводили на хроматографі Agilent Technologies 6890 з 

масспектрометричним детектором 5973 з капілярною колонкою HP-5ms (діаметр 

0,25 мм, довжина – 30 м). Швидкість газу-носія (гелію) становила 1,0 мл/хв, 

температура нагрівача вводу проби – 350 °С, температура термостату 

програмувалася від 150 °С до 300 °С зі швидкістю 7 град/хв. Компоненти 

ідентифікували з використанням бібліотеки мас-спектрів у поєднанні з 

програмами для ідентифікації AMDIS та NIST [14, 169]. Кількісний вміст 

стероїдів (Х, мг/кг) визначали за методом внутрішніх стандартів за формулою 2.6: 

Х =
П1×50

П2×𝑚
, (2.6) 

де П1 – площа піка речовини, що вивчалася; 50 – маса внутрішнього 

стандарту, що вводився в зразок, мкг; П2 – площа піка стандарту; m – наважка 

сировини, г.   



75 

2.3.4. Кількісне визначення груп БАР трави горлянки повзучої. 

Дослідження елементного складу сировини горлянки повзучої проводили 

методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою iCAP 

7000 Duo на базі ДП «Івано-Франківський науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології та сертифікації» (атестат акредитації № 2Н098 від 

20.06.2014 р.). 

Визначення елементів проводили на атомно-абсорбційному 

спектрофотометрі С-115ПК з атомізацією в повітряно-ацетиленовому полум’ї, з 

використанням комп’ютерної розшифровки вмісту елементів у порівнянні зі 

стандартом [57, 92, 218]. 

Кількісне визначення вітаміну К у досліджуваних зразках горлянки 

повзучої проводили методом спектрофотометрії. Наважку повітряно-сухої 

сировини (0,5 г) поміщали в конічну колбу об҆ємом 100 мл та екстрагували тричі 

розчинником (70 % спирт етиловий) по 25 мл. Випробувану субстанцію нагрівали 

на киплячому водяному огрівнику протягом 15 хвилин. У колбі 100 мл 

фільтрували гарячі витяги так, щоб сировина не попадала на фільтр. Після цього 

промивали 10 мл 70 % етилового спирту. До гарячих екстрактів додавали 4 мл 

розчину 10 % плюмбуму ацетату та нагрівали на водяній бані 3 хв до коагуляції 

осаду. Охолоджений до кімнатної температури витяг фільтрували у мірну колбу 

об҆ємом 100 мл, доводячи об’єм розчину до позначки 70 % етиловим спиртом. У 

мірну колбу переносили 5 мл отриманого розчину, доводили об҆єм розчину тим 

самим розчинником до 50 мл. На спектрофотометрі вимірювали оптичну густину 

екстракту при довжині 230 нм у кюветі з товщиною шару 10 мм. У якості розчину 

порівняння використовували 70 % етиловий спирт. Оптичну густину 10 % 

вікасолу вимірювали паралельно. Вміст вітаміну К (Х) в пeрeрахунку на абсолютно 

суху сировину та на вікасол рoзрaхoвували за фoрмулoю 2.7: 

𝑋 =
𝐴×100×50×100

420×𝑚×5×(100−𝑊)
, (2.7) 
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де А – oптичнa густинa дoсліджуванoго рoзчину; m – нaвaжкa ЛРС, г; 420 – 

кoефіцієнт питoмoгo поглинання вікасoлy в 70 % етиловомy cпирті; W – втрата в 

маcі при виcyшуванні, % [60, 157]. 

Кількісне визначення вмісту вільних органічних кислот. Вмiст вiльних 

органічних кислот провoдили титрування за фармакопейною методикою [131]. 

Вміст вiльних органічних кислот у перерахунку на яблучну кислоту в абсолютно 

сухому сирoвину у відсотках (X) обчислювали за формулою 2.8: 

V × 0,0067×250×100×100 

Х =                                                              ,  (2.8) 
m ×10 × (100 – w) 

де 0,0067 – кількість яблучної кислоти, відповідає 1 мл pозчину натрiю 

гiдроксиду (0,1 моль/л), г; V – об ̓єм розчину натрiю гідроксиду (0,1 моль/л), який 

пішов на титрування, мл; m – маса сировини, г; w – втрата в масі при висушуванні 

сировини, %. 

Кількісне визначення вмісту екстрактивних речовин в досліджуваній 

сировині проводили згідно до вимог ДФУ. Вміст екстрактивних речовин (Х, %) у 

перерахунку на абсолютно суху сировину розраховували за формулою 2.9: 

m × 100 × 100 

X =                                 , (2.9) 

m1 × (100 – w) 

де m – маса сухого залишку, г; m1 – маса сировини, г; w – втрата в масі при 

висушуванні сировини, %. 

Кількісне визначення аскорбінової кислоти проводили за фармакопейною 

методикою. Аналітичний зразок трави подрібненої трави горлянки повзучої 

20,0 г (точна наважка) поміщали у фарфорову ступку і розтирали з 5,0 г скляного 

порошку, поступово додаючи 300 мл води очищеної. Отриману суміш 

настоювали впродовж 10 хвилин, перемішували та фільтрували, потім проводили 

аналіз за фармакопейною методикою [159]. 

Вміст аскорбінової кислоти в перерахунку на абсолютну суху сировину у 

відсотках обчислювали за формулою 2.10: 

𝑋 =  
𝑉×0,000088 × 300 ×100 × 100

𝑚 ×1 (100−𝑤)
, (2.10) 
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де V – об’єм розчину натрію 2,6 – дихлорфеноліндофеноляту (0,001 моль/л), 

який витрачений на титруванння, мл; 0,000088 – кількість аскорбінової кислоти, 

що відповідає 1 мл розчину натрію 2,6–дихлорфеноліндофеноляту 

(0,001 моль/л), г; m – маса наважки випробовуваної сировини, г; 𝑤 – втрата в масі 

при висушуванні сировини, %. 

Кількісне визначення амінокислот трави горлянки повзучої проводили 

методом іонообмінної хроматографії на базі ДП «Івано-Франківський науково-

виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (атестат 

акредитації № 2Н098 від 20.06.2014 р.). Аналіз виконували на амінокислотному 

аналізаторі Т-ААА 339 М (Чехія) у порівнянні зі стандартами амінокислотних 

гідролізатів відповідно до ДСТУ (Державний стандарт України) ISO 13903:2005 

[115]. Визначення проводили за реакцією з нінгідрином і визначали їх вміст 

фотометричним детектуванням при довжині хвилі 570 нм. Площі піків 

стандартного зразка і проби вимірювали для кожної амінокислоти [73, 152]. 

Вміст амінокислот в пробі обчислювали за формулами 2.11, 2.12: 

Ae × c × M × Ve 

W =                                    , (2.11)   

Ac × m × 1000 

 

 

Ae × c × M × Ve   Aic 

W =                                     ×            , (2.12) 

Ac × m × 1000  Aie 

де Ае – площа піку амінокислоти в гідролізаті і екстракті; с – молярна 

концентрація амінокислоти в стандартному розчині, моль/л; М – молекулярна 

маса амінокислоти; Ve – загальний обсяг гідролізату або розрахований загальний 

обсяг розведень екстракту, см; Аc – площа піку амінокислоти в стандартному 

розчині; m – маса аналізованої проби (з поправкою на первинну масу для сухих 

і/або знежирених зразків), г; 1000 – коефіцієнт перерахунку одиниць обсягу; Аic – 

площа піку внутрішнього стандарту в стандартному розчині; Аie – площа піку 

внутрішнього стандарту в екстракті або гідролізаті. Вміст амінокислот 
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відображається у відсотках, тому результат, отриманий за формулами (2.11) і 

(2.12) в г/кг, множили на коефіцієнт 0,1 [69, 154]. 

Дослідження полісахаридів трави горлянки повзучої. Виділення 

полісахаридів з сировини проводили за методикою наведеною в монографії 

ДФУ 2.0 Т.3 «Подорожника великого листя» [48]. Вміст фракцій полісахаридів 

(Х) у відсотках в перерахунку на абсолютно суху сировину розраховували за 

формулою 2.13: 

(m2 – m1) × 500 ×100 ×100 

Х =                                                           ,   (2.13) 

m × 25 × (100 – w) 

де m2 – маса фільтру із залишком, г; m1 – маса фільтру, г; m – маса 

сировини, г; w – втрата маси при висушуванні сировини, %. 

Визначення кількісного вмісту суми поліфенолів. Кількісне визначення суми 

поліфенолів провoдили за методикою ДФУ 2.0 [49]. Вміст суми поліфенолів у 

перерахунку на пірoгaлол у відсотках обчислювали за формулою 2.14: 

Х =
62,5×А1×m2

A0×m2
 , (2.14),  

де m1 – маса наважки досліджуваної сировини, г; m2 – маса наважка 

пірогалолу, г; A – оптична густина досліджуваного розчину; А0 – оптична густина 

розчину порівняння. 

Визначення кількісного вмісту танінів проводили за фармакопейною 

методикою ДФУ 2.0 [49]. Стандартний розчин. Безпосередньо перед 

випробуванням 50,0 мг пірогaлолу розчиняли у воді і доводили об’єм розчину тим 

самим розчинником до 100 мл; 5 мл одержуваного розчину водою до об’єму 

100 мл. Вміст танiнів у перерaхунку на пірогaлол у відсотках обчислювали за 

формулою 2.15: 

62,5 × (A1 - А2) ×· m2 

X=                                              , (2.15) 

А3 × m1 

де m2 – маса пірогалолу, г; m1 – маса випробовуваного зразка, г; А1 – оптична 

густина суми поліфенольних сполук; А2 – оптична густина досліджуваного 

розчину; А3 – оптична густина розчину порівняння. 
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Дослідження кількісного вмісту суми флавоноїдів. Максимум поглинання 

комплексу флавонoїду з алюмінiю хлоридом відмiчено при 415 нм [49,134]. 

Концентрацію флавоноїдів у розчині обчислювали за калібрувальним графіком, 

побудованим за стандартним зразком рутину [135]. 

Вміст суми флавоноїдів в пeрерахунку на рутин і абсoлютно суху сировину 

в процентах вирахoвували за формулoю 2.16: 

A1 × m0 × V0 × 100 × 25 × 100 × 100 

X =                                                                       , (2.16) 

A0 × m1 × 100 × V1 × 25 × (100 – w) 

де А0 – оптична густина розчину стандартної речовини рутину за довжини 

хвилі 415 нм; А1 – оптична густина досліджуємого розчину за довжини хвилі 

415 нм; V1 – об'єм витяжки стандартного зразка рутину, мл; m0 – маса 

стандартного зразка рутину, г; m1 – маса сировини, г; V0 – об'єм витяжки для 

аналізу, мл; w – втрата в масі при висушуванні сировини, %. 

Кількісне визначення окиснюваних фенолів [49]. Вміст окиснюваних фенолів 

в перерахунку на танін і абсолютно суху сирoвину обчислювали за формулою 

2.17: 

(V1 – V0) × 0,004157 × 250 × 100 × 100 

X =                                                                     , (2.17) 

m × 25 × (100 – w) 

де V1 – oб’єм розчину калію перманганату (0,02 моль/л), який пішов на 

титрування витяжки, мл; V0 – об’єм розчину калію перманганату (0,02 моль/л), 

який пішов на титрування витяжки в контрольному досліді, мл; 0,004157 – 

кількість окиснюваних фенолів, що відповідає 1 мл розчину калію перманганату 

(0,02 моль/л), г; m – маса сировини, г; w – втрата в масі при висушуванні 

сировини, %; 250 – загальний об’єм витяжки, мл; 25 – об’єм витяжки, який взятий 

на титрування, мл. 

Кількісне визначення гідроксикоричних кислот. Кількісне визначення 

проводили спектрофотометричним довжині хвилі 325 нм [132]. Вміст суми 

гідроксикоричних кислот у перерахунку на хлорогенову кислоту та абсолютно 

суху сировину проводили за формулою 2.18: 
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X = 
A × 200 × 25 × 100

𝐸1 см
1%  × m × 1 × (100 – W)

, (2.18); 

де А– оптична густина досліджуваного розчину; m– наважка сировини, г; 

Е1%
1см — питомий показник поглинання хлорогенової кислоти, який дорівнює 

531; W — втрата в масі при висушуванні, %. 

 

2.4. Числові показники доброякісності сировини горлянки повзучої 

 

Втрата в масі при висушуванні. Проводили за методикою ДФУ 2.0 Т.1 [50]. 

Втрату в масі при висушуванні сировини (Х) у відсотках обчислювали за 

формулою 2.19: 

(m – m1) × 100 

Х =                                   , (2.19) 

m 

де m – маса сировини до висушування, г; m1 – маса сировини після 

висушування, г. 

Визначення золи, нерозчинної в хлористоводневій кислоті. Проводили за 

фармакопейною методикою ДФУ 2.0 Т.1 [50]. Вміст золи (Х) у відсотках у 

перерахунку на абсолютно суху сировину обчислювали за формулою 2.20: 

m1 × 100 × 100 

Х =                                  , (2.20) 

m × (100 – w) 

де m1 – маса золи, г; m – маса сировини, г; w – втрата в масі при 

висушуванні, %. 

Визначення кількості сторонніх домішок проводили за методикою ДФУ 2.0 

Т.1 [50]. Відсотковий вміст груп домішок у досліджуваній пробі обчислювали за 

формулою 2.21: 
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m1 × 100 

Х =                         , (2.21) 

m2 

де m1 – маса домішок, г; m2 – маса проби, г. 

Визначення коефіцієнту поглинання. 1 г трави горлянки повзучої поміщали 

у градуйований скляний циліндр місткістю 25 мл (висота – 125 ± 5 мм, ціна 

позначки – 5 мл), оснащений притертою пробкою. До випробуваного зразка 

додавали 25 мл розчину етанолу концентрації 96,6 % і закривали циліндр 

пробкою. Залишали для настоювання упродовж 4, 6 та 8 годин. Через 4, 6 та 

8 годин після початку випробування зливали екстрагент і виміряли об'єм злитого 

екстракту. 

 

2.5. Дослідження гострої токсичності та фармакологічної активності 

 

Дослідження фармакологічних та токсикологічних властивостей екстрактів 

і настойки трави горлянки повзучої проводили відповідно до «Загальних етичних 

принципів експериментів на тваринах» (Україна, 2001), що відповідають 

положенням «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які 

використовуються для експериментальних та інших наукових цілей» (Страсбург, 

1986) [61, 66]. Лабораторних тварин утримували згідно з діючими «Санітарними 

правилами щодо устрою, обладнання та утримання експериментально-

біологічних клінік (віваріїв)» за температури 18 – 20 °С та відносної вологості 

повітря 50 – 55 %. Годівлю їх здійснювали за повноцінним раціоном, за 

стандартною схемою. Перед початком експерименту тварин протягом 7 діб 

витримували в адаптаційному періоді, під час якого проводили щоденне ретельне 

спостереження їх клінічного стану. Впродовж всього дослідження здійснювали 

спостереження за клінічним станом і поведінкою дослідних тварин. Після 

закінчення експерименту тварин декапітували шляхом евтаназії під ефірним 

наркозом. 
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2.5.1. Дослідження гострої токсичності. Гостру токсичність екстрактів 

трави горлянки повзучої проводили при консультаційній допомозі професора 

кафедри біологічної та медичної хімії імені академіка Г. О. Бабенка 

Клименко А.О., професора кафедри анатомії людини Попадинець О. Г. і 

професора кафедри фармакології ІФНМУ Гудивок Я. С. 

Вивчення біохімічних показників проводили на базі Центру 

біоелементології Івано-Франківського національного медичного університету 

(атестат акредитації № 037/14 від 29 квітня 2014 р.). 

Дослідження гострої токсичності екстрактів трави горлянки повзучої 

проводили на базі навчально-експериментального комплексу «Віварій» Івано-

Франківського національного медичного університету за методикою 

О.В. Стефанова [53].У досліді були використані лабораторні миші масою тіла 

19 – 23 г. Для проведення досліджень щодо визначення параметрів гострої 

токсичності екстрактів трави горлянки повзучої тварин було розподілено на 

6 груп (по 6 у кожній групі): 

І група – інтактні тварини (вода очищена); 

ІІ група –екстракт ГПТ-0 (екстрагент – вода очищена); 

ІІІ група –ГПТ-5 (екстрагент – 50 % етанол); 

ІV група –ГПТ-7 (екстрагент – 70 % етанол); 

V група –НТГ-5; 

VІ група – 50 % етанол. 

Розчини препаратів вводили внутрішньошлунково з допомогою зонду із 

розрахунку, щоб об’єм розчину не перевищував 0,5 мл. Дозу обчислювали у мг 

діючої речовини на 1 кг маси тіла. Спостереження проводили впродовж 14 днів. 

Після закінчення експерименту тварин декапітували шляхом евтаназії під 

ефірним наркозом. Проводили оцінку внутрішніх органів і забір крові для 

визначення біохімічних показників [252]. 

 

2.5.2. Дослідження гепатопротекторної активності. Вивчення 

гепатозахисної активності екстрактів ГПТ-0 (екстрагент –вода очищена), ГПТ-5 
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(екстрагент – 50 % етанол), ГПТ-7 (екстрагент – 70 % етанол), НТГ-5 (екстрагент 

– 50 % етанол) проводили на моделі гострого тетрахлорметанового гепатиту [22, 

298]. Як препарат порівняння був використаний гепатопротектор вітчизняного 

виробництва «Силібор». 

Досліди проводили на білих щурах-самцях масою 0,18 – 0,22 кг, розділених 

на 7 груп (по 6 тварин у кожній групі). Тваринам І – ІІІ груп підшкірно вводили 

екстракти трави горлянки повзучої (екстрагенти – вода очищена, спирт етиловий 

50 %, спирт етиловий 70 % відповідно), тваринам IV групи – настойку трави 

горлянки повзучої в дозі 25 мг/кг, тваринам V групи – препарат порівняння 

«Силібор» в дозі 25 мг/кг; шоста група – контрольна, тварини не отримували 

лікування; сьома група – інтактні тварини. Патологію печінки моделювали 

шляхом одноразового підшкірного введення тваринам першої – шостої групи 

50 % олійного розчину тетрахлорметану в дозі 0,8 мл на 0,1 кг маси тварини 

протягом 2–х діб з проміжком 24 год. Досліджувані речовини та препарат 

порівняння вводили за 1 год до і через 2 год після введення гепатотропної отрути. 

Вибір інтоксиканта був зумовлений тим, що до числа ксенобіотиків з 

найбільш високим ступенем вибіркової гепатотоксичності відносяться хлоровані 

вуглеводні, типовим представником яких є тетрахлорметан. Отруєння 

експериментальних тварин цим ксенобіотиком за морфологічною картиною і 

біохімічними змінами є близьким до гострих уражень печінки різної етиології у 

людини [62, 189, 240]. 

Тварин виводили з експерименту щляхом декапітації на 3 добу з моменту 

першого введення тетрахлорметану, після чого забирали кров і виділяли печінку. 

Висновок про фармакотерапевтичну ефективність досліджуваних екстрактів 

робили на основі біохімічних і функціональних показників стану печінки та 

сироватки крові, які визначали через 24 год після останнього введення 

тетрахлорметану. 

Одним з критеріїв гепатопротекторного ефекту досліджуваних речовин є 

відсоток виживання тварин. Смертність у контрольній групі становила 16,7 %, в 

інших групах всі тварини залишались живими до кінця експерименту. Оцінку 
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інтенсивності перекисних деструктивних перетворень в організмі тварин 

визначали за вмістом в сироватці крові і гомогенаті печінки ТБК-реактантів. У 

сироватці крові визначали активність аланінамінотрансферази, що є 

гепатоспецифічними маркерами цитолізу. Визначення активності АлАТ 

проводили уніфікованим динітрофенілгідразиновим методом Райтмана-Френкеля 

за допомогою стандартного набору реактивів фірми «SIMKO Ltd» [11]. 

Рівень продукту перекисного окислення ліпідів – ТБК-реактантів 

оцінювали за реакцією з 2-тіобарбітуровою кислотою спектрофотометрично за 

методикою Е.Н. Коробейникової з використанням біохімічних наборів 

вітчизняного виробника (набір реактивів фірми «Філісіт-Діагностика», Україна) 

[82]. 

 

2.5.3. Дослідження протизапальної активності настойки та екстрактів 

горлянки повзучої. Дослідження протизапальної дії настойки екстрактів з трави 

горлянки повзучої проведене при консультативній допомозі доктора біологічних 

наук професорки кафедри біологічної та медичної хімії ім. академіка 

Г.О. Бабенка Ерстенюк Г. М. 

Експеримент проводили на білих нелінійних щурах обох статей масою 

180 – 220 г (n=48), які були стандартизовані за фізіологічними і біохімічними 

показниками. Тварин утримували в умовах віварію згідно вимог санітарно-

гігієнічних норм (при температурі +20 – 24 °С та вологості 50 – 55 %, 

природньому світловому режимі "день-ніч", у пластикових клітках) на 

стандартному раціоні та з дотриманням принципів гуманного відношення до 

лабораторних тварин [61, 66]. 

Для вивчення впливу екстрактів трави горлянки повзучої на перебіг 

ексудативної фази запального процесу було застосовано модель гострого 

асептичного запалення – карагенінового набряку лапи щура, викликаного 

субплантарним введенням флогогенного агенту, що характеризує 

циклооксигеназний шлях запалення, за методикою Тринуса Ф. П. і співавт. [166]. 

З цією метою під апоневроз підошви задньої кінцівки щура в асептичних умовах 
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здійснювали ін’єкцію 0,1 мл 1 % розчину карагеніну. Карагеніновий набряк 

пригнічує синтез серотонінів, кінінів, гістаміну і простагландинів. Серотонін і 

гістамін через 0,5 – 1,5 години, у проміжку між 1,5 та 2,5 години – кініни, а від 2,5 

до 5,5 години – простагландини. За допомогою механічного онкометра за А.С. 

Захаревським вимірювали зміни об’єму кінцівки щура на початку досліду і в 

динаміці через 1, 2 та 4 години після введення флогогенного агенту та 

встановлювали зміни у тварин, які отримували препарати, у порівнянні з 

тваринами контрольної групи. Результати розраховували і визначали у відсотках 

[84, 130]. 

Для порівняння в аналогічних умовах вивчали антиексудативний ефект 

кверцетину, як препарату рослинного походження з доведеною 

антиексудативною активністю, та і диклофенаку натрію, який є еталонним 

нестероїдним протизапальним засобом [33, 67, 84, 309]. 

Дослідні тварини були розділені на 8 груп по 6 особин у кожній. Тваринам 

першої – четвертої груп було введено екстракти ГПТ-0 (екстрагент – вода 

очищена), ГПТ-5 (екстрагент – 50 % етанол), ГПТ-7 (екстрагент – 70 % етанол) та 

НГТ-5 у дозі 100 мг/кг маси тіла тварини; п´ятої групи – спирт етиловий 50 %; 

шостої групи – кверцетин внутрішньошлунково у дозі 50 мг/кг маси тіла тварини, 

сьомої групи – диклофенак натрію внутріочеревинно у дозі 8 мг/кг маси тіла 

тварини, восьма група – контрольна. За 40 хвилин до введення флогогенного 

агенту тваринам вводили досліджувані екстракти та препарати для порівняння 

відповідно до зазначених груп. Тварини з контрольною патологією отримували 

відповідний об’єм фізіологічного розчину. 

Антиексудативну активність досліджуваних субстанцій визначали у 

відсотках за ступенем зменшення набряку у тварин, які отримували дослідні 

препарати, в порівнянні із тваринами контрольної групи і розраховували за 

формулою 2.22: 

АА = ((Vk – Vd) / Vk) × 100, (2.22) 

де: АА – антиексудативна активність, %; Vk – приріст об’єму набряклої стопи 

в контрольній групі, %; Vd – приріст об’єму набряклої стопи в дослідній групі, %.  
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2.5.4. Дослідження кровозупинної та ранозагоювальної дії. 

Ранозагоювальні і кровозупинні властивості отриманих екстрактів трави 

горлянки повзучої проводили при консультаційній допомозі професора 

професорки кафедри анатомії людини Попадинець О. Г. та професорки кафедри 

фармакології ІФНМУ Гудивок Я. С. 

Дослідження ранозагоювальної активності екстрактів трави горлянки 

повзучої проводили на клінічно здорових мурчаках 16 діб. Досліджувані 

екстракти та настойку наносили двічі на день починаючи з першого дня і до 

закінчення загоювання. На 3, 5, 7, 9, 14, 16 день проводили динамічне 

спостереження, оцінювали стан запальної реакції, проводили планіметрію і 

визначали швидкість загоювання ран [110]. 

 

2.5.5. Дослідження антимікробної дії та мікробіологічної чистоти. 

Дослідження можливої антимікробної дії екстрактів трави горлянки повзучої на 

ріст чистих культур бактерій грам-позитивних бактерій і дріжджів проведено на 

кафедрі мікробіології, вірусології та імунології ІФНМУ за консультативної 

допомоги завідувача кафедри мікробіології, вірусології та імунології доктора 

медичних наук, професора Куцика Р. В. 

Об'єктом дослідження була антимікробна активність водно-етанольних 

витягів з трави горлянки повзучої ГПТ-4 (екстрагент – 40 % етанол) ГПТ-5 

(екстрагент – 50 % етанол), ГПТ-7 (екстрагент – 70 % етанол) та ГПТ-9 

(екстрагент – 90 % етанол). 

Дослідження протимікробної активності екстрактів виконано на клінічних 

ізолятах антибіотикочутливих і антибіотикорезистентних мікроорганізмів. 

Бактеріальні культури ідентифікували на основі біохімічних мікротестів 

«STAPHYtest 16», «ENTEROtest 24», «NEFERMENTtest 24» (Lachema, Чехія), а 

також із врахуванням комплексу морфологічних і культуральних властивостей 

згідно з рекомендаціями 9-го видання «Визначника бактерій Берджі» [123]. 

Культури дріжджоподібних грибів ідентифікували на основі 40 біохімічних тестів 
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за допомогою системи VITEK 2 з використанням VITEK 2 YSTIDcard 

(Biomerieux, Франція). 

Протимікробну дію рослинних екстрактів вивчали за допомогою 

мікрометоду дифузії в агар. Він характеризується високою чутливістю і 

дискримінаційною здатністю, до дозволяє надійно диференціювати активні 

екстракти від неактивних [90]. В чашки Петрі, розташовані на горизонтальній та 

рівній поверхні, заливали по 30 мл агару. Після застигання середовища 

спеціальним пробійником з рівними краями виготовляли лунки діаметром 4,0 мм. 

Агар рівномірно засівали суспензією тест-культури (концентрації 1х107 КУО/мл). 

В дослідні лунки вносили по 20 мкл рослинних екстрактів, у контрольні – по 

20 мкл екстрагентів (40 %, 50 %, 70 % і 90 % етанолу). Як контроль, 

використовували чисті розчинники у концентраціях, що відповідають їх вмісту у 

препаратах. 

Після культивування впродовж 24 год визначали діаметри зон затримки 

росту бактеріальних тест-культур. Реєстрацію фунгістатичної активності 

проводили після 2 діб, фунгіцидної – після 4 діб культивування. Одержували 

цифрові зображення посівів на чашках, обробку яких здійснювали за допомогою 

комп’ютерної програми Image Tool 2.0 (UTHSCSA ImageTool 2.0, The University 

of Texas Health Science Center in San Antonio, 1995-1996). 

Як контроль використовували стафілококи, α- і β-гемолітичні стрептококи, 

ентерококи, бацили, ентеробактерії, псевдомонади та дріжджоподібні гриби [43, 

123, 195]. 

Для дослідження протимікробної активності екстрактів використано 

клінічні ізоляти антибіотикочутливих і антибіотикорезистентних 

мікроорганізмів. 

Вивчення мікробіологічної чистоти проводили відповідно до вимог ДФУ, 

5.1.4 N, 2.6.13 N. Категорія 3 В.  
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2.6. Морфолого-анатомічні дослідження видів горлянки 

 

Для дослідження використовували повітряно-суху та свіжозібрану і 

фіксовану у суміші гліцерин-спирт-вода (1:1:1) рослинну сировину. Вивчення 

ознак морфологічної будови сировини проводили за фармакопейними методами 

(ДФУ 2.0, Т.1 – 2.8.23) [50, 146]. 

Ультраструктуру поверхні епідермальної тканини стебла, лисків, пелюсток 

квітки та чашечки горлянки повзучої вивчали методом скануючої електронної 

мікроскопії за допомогою СЕМ JEOL T220A. Виміри проводили з використанням 

програми AxioVision 4.8. Описи проводили з використанням термінології, 

узагальненої в працях W. Bathlott, C. Chakrabarty, P. Mukherjee, С. Захаревич із 

певними модифікаціями [150]. 

 

2.7. Ресурсознавчі дослідження горлянки повзучої 

 

Дослідження запасів сировини горлянки повзучої охоплювали виявлення 

масивів заростей, встановлення біологічного та експлуатаційного запасів 

сировини, можливого об'єму щорічної заготівлі сировини. Визначення запасів 

горлянки повзучої трави проводили методом облікових ділянок [79]. 

Кількість облікових ділянок для визначення врожайності розраховували за 

формулою 2.23: 

n = 100δ / x2 / p2, (2.23) 

де n – необхідна кількість ділянок; р2 – потрібна точність (± 15%); x2 – 

середнє арифметичне врожайності; δ – середнє квадратичне відхилення. 

 

2.8. Культивування горлянки повзучої 

 

У 2017 – 2020 рр. досліди проводили на експериментальній ділянці 

лікарських рослин ІФНМУ та Державного дендрологічного парку «Дружба» 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника». Польові 
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дослідження виконували за загальноприйнятою методикою Доспєхова Б.А. [54]. 

Під час досліджень вивчали способи розмноження горлянки повзучої [6, 8, 11]. 

Розмножували горлянку повзучу насінням. Основним способом 

вирощування горлянки повзучої є ранньовесняна або підзимова сівба. Глибина 

загортання насіння – 3 – 4 см, витрати кондиційного насіння при сівбі з 

міжряддями 60 см – 80 – 90 г/м². 

Горлянку повзучу розмножували вегетативно – поділом куща. Оптимальні 

строки висаджування у відкритий ґрунт – рано навесні або у вересні - жовтні. 

Висаджували саджанці за схемою 70 × 25 см. 

Під час садіння кореневу шийку заглиблювали нижче поверхні ґрунту на 

5 - 6 см, кожен саджанець поливали і загортали шаром ґрунту 3 – 5 см. 

 

2.9. Технологічні параметри сировини 

 

Визначення насипної маси. Насипну масу (dn) визначали як відношення маси 

подрібненої сировини при природній вологості до зайнятого сировиною повного 

об’єму, який включає пори часток і пустоти між ними. Насипну масу (dn, г/см3) 

розраховували за формулою 2.24: 

Pn 

dn =           ,   (2.24) 

Vn 

де Pn – маса подрібненої сировини при певній вологості, г; Vn – об’єм, який 

займає сировина, см3. 

Визначення питомої маси. Питома маса (dy) – відношення маси абсолютно 

сухої подрібненої сировини до об’єму рослинної сировини. Питому масу (dy, 

г/см3) розраховували за формулою 2.25: 

Р × dж 

dу =                       ,   (2.25) 

Р + G – F 

де Р – маса абсолютно сухої сировини, г; G – маса пікнометра з водою, г; F 

– маса пікнометра з водою і сировиною, г; dж – питома маса води, г/см3  

(dж = 0,9982 г/см3). 
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Визначення об’ємної маси. Об’ємну масу (d0), визначали як співвідношення 

подрібненої сировини при певній вологості до її повного об’єму, який включає 

пори, тріщини і капіляри, заповнені повітрям. Об’ємну масу (d0, г/см3) 

розраховували за формулою 2.26: 

Р0 

d0 =          , (2.26) 

V0 

де P0 – маса подрібненої сировини при певній вологості, г; V0 – об’єм, який 

займає сировина, см3. 

Визначення коефіцієнта поглинання екстрагенту. Коефіцієнт поглинання 

екстрагенту (Х) характеризує кількість розчинника, що заповнює міжклітинні 

пори, вакуолі, повітряні порожнини в сировині та не вилучається зі шроту. 

Коефіцієнт поглинання екстрагенту (Х, мл/г) розраховували за формулою 2.27: 

V – V1 

X =                , (2.27) 

P 

де V – об’єм екстрагенту, яким заповнювали циліндр з сировиною, мл; V1 – 

об'єм екстрагенту, який одержали після поглинання сировиною, мл; Р – маса 

подрібненої сировини, г. 

 

2.10. Обробка результатів дослідження за допомогою статистичних 

методів 

 

Обробку результатів отриманих впродовж досліджень проводили з 

застосуванням програми Windows – MS Exel 2013, статистичних програм 

«Statistika-7,0». При обробці результатів обчислювали середню арифметичну 

величину, середню похибку, достовірну різницю результатів. Вірогідність 

розбіжностей результатів у різних групах для статистичної перевірки гіпотези 

користувалися критерієм Стьюдента [91]. 
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РОЗДІЛ 3 

ВИВЧЕННЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ТА КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ 

БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН РОСЛИН РОДУ ГОРЛЯНКА 

 

Фотохімічний аналіз досліджуваних зразків сировини є необхідним етапом 

якісного та кількісного встановлення вмісту біологічно активних сполук, які 

забезпечують заздалегідь прогнозований фармакологічний ефект. 

Фармакологічна активність фітосубстанцій традиційно пов´язана з вмістом БАР 

вихідної сировини та набором компонентів, які виділяють за допомогою певних 

технологічних прийомів [76]. 

Результати аналізу літературних джерел вказують, що хімічний склад 

горлянки повзучої проводили китайські та європейські вчені, однак інформація 

про дослідження рослин в Україні не зустрічається. Аналіз літературних даних 

показує, що горлянка повзуча містить різноманітний комплекс біологічно 

активних сполук, які проявляють протизапальну, гепатопротекторну, 

ранозагоювальну та протимікробну активність [199, 208, 293]. 

 

3.1. Дослідження якісного складу біологічно активних речовин 

 

Для ідентифікації основних груп БАР у листках, квітках і траві горлянки 

повзучої нами було отримано такі витяжки: водні, водно-етанолові та водні, 

підкислені кислотою хлористоводневою і проведено якісні реакції. Отримані 

результати реакцій ідентифікації БАР наведено в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Результати ідентифікації БАР у траві г. повзучої 

Група БАР Реактив 
Аналітичний 

ефект 

Наявність 

аналітичного ефекту 

Листки Квіти Трава 

1 2 3 4 5 6 

Іридоїди Реактив Трим-Хілла 
світло-блакит-

не забарвлення 
+ + + 
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Продовж. табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 

Аскорбінова 

кислота 

2,6-

дихлорфеноліндо- 

фенолят натрію 

червоно-

коричневе 

забарвлення 

++ ++ ++ 

Вільні цукри реактив Фелінга 
червоно-бурий 

осад 
+++ +++ +++ 

Водорозчинні 

полісахариди 
96 % етанол 

аморфний світло-

коричневий осад 
+++ ++ ++ 

Флавоноїди 

Ціанідинова проба 

(кислота 

хлористоводнева 

концентрована, 

магній металічний) 

рожеве 

забарвлення 
+++ +++ +++ 

реакція з феруму 

(ІІІ) хлориду 

червоно-буре 

забарвлення 
+++ +++ +++ 

реакція з реактивом 

Фоліна – Деніса 

фіолетово-синє 

забарвлення 
+++ +++ +++ 

Таніни 

1 % розчин 

желатини і 10 % 

розчин кислоти 

хлористоводневої 

аморфний осад, 

що зникає при 

надлишку 

желатини 

++ ++ ++ 

Розчин феруму (ІІІ) 

амонію сульфату 

чорно-зелене 

забарвлення 
++ ++ ++ 

10 % розчину 

оцтової кислоти та 

10 мл 10 % 

плюмбуму (ІІ) 

ацетату 

білий осад ++ ++ ++ 

Кумарини 

Лактонна проба 
помутніння 

розчину 
++ ++ ++ 

Реакція з 

діазореактивом в 

лужному 

середовищі 

коричнево-

червоне 

забарвлення 

розчину 

+ + + 

Хромони 
Реакція з калію 

гідроксидом 

жовте 

забарвлення 
- - - 
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Продовж. табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 

Антрацен-

похідні 

Реакція Чірха 
змін не 

виявлено 
- - - 

Реакція 

мікросублімації 

змін не 

виявлено 
- - - 

Алкалоїди 

Реактив 

Драгендорфа 

змін не 

виявлено 
± ± ± 

Реактив Бушарда 
змін не 

виявлено 
± ± ± 

Реактив Майєра 
змін не 

виявлено 
- - - 

Реактив 

Зонненштейна 

змін не 

виявлено 
- - - 

Реактив Вагнера 
змін не 

виявлено 
- - - 

1 % розчин 

пікринової кислоти 
жовтий осад ± ± ± 

10 % розчин таніну помутніння ± ± ± 

Сапоніни 

Реакція 

піноутворення 

утворення 

стійкої піни 
++ ++ ++ 

Реакція Фонтан-

Каделла 

висота піни в 

пробірках 

однакова 

++ ++ ++ 

Амінокислоти 
0,1 % розчин 

нінгідрину 

синьо-

фіолетове 

забарвлення 

+++ +++ +++ 

Кардіо-

стероїди 

Реактив Лібермана-

Бурхарда 

змін не 

виявлено 
- - - 

Реактив Келлера-

Кіліані 

змін не 

виявлено 
- - - 

Примітки: «+» - реакція позитивна, кількість знаків свідчить про інтенсивність 

реакції; «-» - реакція негативна; «±» - вказує на сліди сполук 
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Результати, представлені в табл. 3.1, вказують, що основними групами БАР 

листків, квіток і трави горлянки повзучої є флавоноїди, таніни, вуглеводи, 

сапоніни, амінокислоти, іридоїди та аскорбінова кислота. 

 

3.2. Хроматографічний аналіз біологічно активних речовин сировини 

горлянки повзучої 

 

Ідентифікація органічних кислот хроматографічним методом. Органічні 

кислоти - природні метаболіти живих організмів. Вони є проміжними продуктами 

оксидації вуглеводів, жирів, амінокислот і білків, а також використовуються в 

синтезі амінокислот, алкалоїдів, стероїдів й, у такий спосіб, є проміжною ланкою 

між обміном вуглеводів, жирів, білків. Органічні кислоти широко розповсюджені 

в рослинах, різноманітні за структурою і проявляють активну фармакологічну та 

біологічну активність, зокрема антимікробну, протизапальну, антиоксидантну, 

гепатопротекторну, протиалергічну. Завдяки зменшенню pH органічні кислоти 

сприяють активності протеолітичних ферментів, посилюють секрецію 

підшлункової залози, стимулюючи активність травного ферменту, створюють 

стабільність мікробної популяції та стимулюють ріст корисних бактерій. 

Органічні кислоти застосовують у медичній, фармацевтичній та харчовій галузях, 

вони проявляють антиоксидантний, протиалергічний, імуномодулюючий і 

протизапальний ефекти [7, 9, 59, 77]. 

Хроматографічне дослідження органічних кислот проводили методом ПХ в 

порівнянні з достовірними зразками речовин. Хроматограми оприскували 

0,05 % спиртовим розчином бромтимолового синього і 0,1 % спиртовим розчином 

натрію 2,6-дихлорфеноліндофеноляту, спостерігали утворення рожевих плям на 

блакитному фоні та жовтих плям на синьому фоні відповідно, що підтверджує 

наявність органічних кислот. 

Результати хроматографічного аналізу органічних кислот трави горлянки 

повзучої наведено в табл. 3.2, рис. 3.1. 
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Рис. 3.1. Результати хроматографічного аналізу органічних кислот трави 

горлянки повзучої. Система розчинників: 1 – н –бутанол – мурашина кислота – 

вода (75:15:10); 2 – н – бутанол – оцтова кислота – вода (4:1:5); зразки кислот: 1 – 

винна; 2 – щавелева; 3 – бурштинова, 4 – молочна, 5 – лимонна, 6 – аскорбінова, 

7 – бензойна, 8 – яблучна 

Таблиця 3.2 

Хроматографічна характеристика органічних кислот горлянки 

повзучої трави 

Назва кислоти 

Величина у 

системі 

розчинників  

Забарвлення після 

обробки 

хроматограм 0,05 % 

спиртового розчину 

бромтимолового 

синього 

Забарвлення після 

обробки хромато-

грам 0,1 % спирто-

вим розчином нарію 

2,6-дихлорфенол-

індофеноляту 

1* 2* 

1 2 3 4 5 

Винна 0,66 0,69 
Яскраво-жовте на 

темно-синьому фоні 

Рожеве на синьому 

фоні 

Щавелева 0,89 0,68 -//- -//- 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Продовж. табл. 3.2 

1 2 3 4 5 

Бурштинова 0,82 0,77 -//- -//- 

Молочна 0,70 0,69 -//- -//- 

Лимонна 0,65 0,50 -//- -//- 

Аскорбінова 0,54 0,45 -//- -//- 

Бензойна 0,16 0,19 -//- -//- 

Яблучна 0,14 0,15 -//- -//- 

Примітка. Система розчинників: 1* - н –бутанол – мурашина кислота – вода 

очищена (75:15:10); 2* – н – бутанол – оцтова кислота – вода (4:1:5) 
 

У результаті хроматографічного аналізу органічних кислот у траві горлянки 

повзучої виявлено 8 органічних кислот, а саме молочну, аскорбінову, яблучну, 

бензойну, щавелеву, винну і бурштинову кислоти. 

Ідентифікація фенольних сполук. Результати двовимірної хроматографії 

водної та етилацетатної фракції трави горлянки повзучої представлені рис. 3.2, 3.3 

та табл. 3.3, 3.4. 
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Рис. 3.2. Схема двовимірної хроматограми водної фракції фенольних 

сполук горлянки повзучої трави : І – напрямок система розчинників № 1; ІІ – 

напрямок – система розчинників № 2 
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Рис. 3.3. Схема двовимірної хроматограми етилацетатної фракції 

фенольних сполук горлянки повзучої трави : Система розчинників: І – напрямок 

система розчинників № 1; ІІ – напрямок – система розчинників № 2 

Таблиця 3.3 

Хроматографічна характеристика фенольних сполук водної фракції 

екстракту трави горлянки повзучої 
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1 0,23 0,05 темна жовта жовте жовта 

2 0,38 0,18 темна жовта - жовта 

3 0,41 0,35 - жовта жовте жовта 

4 0,44 0,11 - - коричневе - 

5 0,45 0,22 темна жовта - жовта 

6 0,49 0,38 блакитна блакитна  блакитна 

7 0,61 0,12 блакитна блакитна - блакитна 

8 0,71 0,38 блакитна блакитна - блакитна 
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Таблиця 3.4 

Хроматографічна характеристика фенольних сполук етилацетатної фракції 

екстракту трави горлянки повзучої 
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1 0,77 0,49 - жовта жовте жовта 

2 0,74 0,75 - - коричневе - 

3 0,71 0,81 темна жовта коричневе - 

4 0,61 0,74 жовта 
темно-

жовта 
- жовта 

5 0,55 0,77 темна жовта коричневе - 

6 0,54 0,91 жовта жовта - жовта 

7 0,41 0,79 блакитна блакитна - блакитна 

8 0,06 0,39 блакитна блакитна - блакитна 
 

Методом паперової двовимірної висхідної хроматографії, враховуючи 

рухливість речовин і спостерігаючи за флуоресценцією в УФ – світлі до і після 

обробки реактивами на хроматограмах у водній та етилацетатній фракціях трави 

горлянки повзучої виявлено 16 сполук фенольної природи, які попередньо 

віднесені до флавоноїдів (6 сполук), гідроксикоричних кислот (2 сполуки) та 

кумаринів (1 сполука). 

Для ідентифікації фенольних сполук у сировині використовували метод 

високоефективної тонкошарової хроматографії. Для випробування методом ТШХ 

сировину, подрібнену до розміру частинок, що проходять через сито з діаметром 

отворів 5 мм, екстрагували метанолом при нагріванні на водяній бані зі зворотним 

холодильником. Для хроматографування використовували хроматографічні 

пластинки MERCK Silica gel F254 і систему розчинників мурашина кислота 

безводна – вода – етилацетат (10:10:80). Для проявлення хроматограм 

використовували розчин 10 г/л дифенілборної кислоти аміноетилового ефіру в 

метанолі та 50 г/л макроголу 400 Р в метанолі P. Оцінку результатів проводили 



99 

шляхом порівняння величини Rf зон на хроматограмі розчину порівняння та 

випробовуваного розчину. Для приготування розчину порівняння 

використовували наступні речовини-свідки: рутин, хлорогенову кислоту, 

гіперозид, апігеніну-7-глюкозид, ферулову кислоту, лютеолін, апігенін, лютеолін-

7-глюкозид, кофейну кислоту, кверцетин (рис. 3.4) [36, 134, 153, 193]. 

 

Рис. 3.4. Хроматограма фенольних сполук горлянки повзучої: 1 - 3 –

екстракти горлянки повзучої; 4 – екстракт горлянки повзучої (екстрагент – 50 % 

етанол, 5 – екстракт г. повзучої (екстрагент – 70% етанол), 6 – розчин порівняння 

(рутин, кофейна кислота, кверцетин, апігеніну–7–глюкозид, ізокверцетин, 

гіперозид, хлорогеннова кислота, лютеолін, апігенін), 7 – розчин порівняння 

(апігенін, ферулова кислота) 

 

У результаті аналізу методом тонкошарової хроматографії виявлено від 13 

до 15 фенольних сполук, які належать до гідроксикоричних кислот, флавоноїдів 

та кумаринів. 
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3.3. Вивчення БАР сировини горлянки повзучої методом ВЕРХ 

 

Гідроксикоричні кислоти проявляють різновекторну фармакологічну 

активність, серед яких імунномодулююча, протизапальна, антиалергійна, 

гепатопротекторна, антибактеріальна та інші властивості, що зумовлено 

антиоксидантною дією – пригнічують реакції перекисного окиснення ліпідів і 

продукуванням вільнорадикальних стадій синтезу простогландинів. 

гальмуванням перекисного окиснення ліпідів та інгібуванням вільнорадикальних 

стадій синтезу простагландинів [20, 132]. 

Розділення, ідентифікацію та кількісне визначення гідроксикоричних 

кислот трави горлянки повзучої проводили з використанням методу ВЕРХ 

(розділ 2.3.3). 

Результати дослідження гідроксикоричних кислот трави горлянки повзучої 

наведено в табл. 3.5 та на рис. 3.5. 

Таблиця 3.5 

Вміст гідроксикоричних кислот у траві горлянки повзучої 

№ 

з/п 
Назва ідентифікованої сполуки 

Час 

утримання, 

хв 

Кількісний вміст 

мкг/г %* 

1 2 3 4 5 

1 
галова (3,4,5–триоксибензойна 

кислота) 
4,53 48,0 1,4 

2 
кофейна (3,4-дигідроксикорична 

кислота) 
10,74 326,4 21,4 

3 
сирінгова (4–гідрокси–3,5–диметокси-

бензойна кислота) 
12,64 27,2 1,78 

4 бензойна (фенілметанова кислота) 13,57 102,2 6,7 

5 
п-кумарова (4-гідроксикорична 

кислота) 
13,81 420,6 27,5 
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Продовж. табл.3.5 

1 2 3 4 5 

6 
транс-ферулова (4-гідрокси-3-

метоксикорична кислота) 
14, 49 79,9 5,2 

7 
сінапова (4-гідрокси-3,5-диметокси-

корична кислота)  
15,25 261,5 17,1 

8 
транс-цинамова (3,4 дигідрокси-цинамова 

кислота) 
17,97 113,8 7,4 

9 
хінна (1,3,4,5–тетрагідро-

ксициклогексакарбонова кислота) 
23,45 146,3 9,5 

Оксигеновмісні кислоти (галова, сирінгова, бензойна) 177,4 9,88 

Оксикоричні кислоти (кофейна, сінапова, транс–

ферулова, п–кумарова, хінна, транс–цинамова) 
1348,6 90,12 

Всього 1526,0 100 

Примітка. * - по відношенню до загального вмісту ідентифікованих 

гідроксикоричних кислот у сировині 

 

Рис. 3.5. ВЕРХ - хроматограма гідроксикоричних кислот: 1 – галова; 

2 – кофейна; 3 – сирінгова; 4 – бензойна; 5 – п–кумарова; 6 – транс-ферулова; 

7 – сінапова; 8 - транс –цинамова; 9 – хінна кислоти 
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Результати досліджень представлені в табл. 3.4 та рис. 3.5 вказують на те, 

що домінуючими, серед визначених гідроксикоричних сполук є п–кумарова і 

кофейна кислоти (420,6 мкг/г і 326,4 мкг/г, що становить 27,5 % та 21,5 % від 

визначених гідроксикоричних кислот відповідно). 

Визначення вмісту флавоноїдів методом ВЕРХ. Флавоноїди - похідні 

фенольних сполук, зустрічаються у багатьох рослинах. Привертають свою увагу 

завдяки потенційній користі та сприятливому впливу для здоров’я людини [155]. 

Наукові дослідження висвітлюють кореляцію між дієтами, які багаті на 

флавоноїди та зменшенням ризику при серцево–судинних захворюваннях. Деякі 

флавоноїди, зокрема нарінгенін має широкий спектр біологічної активності, 

проявляюючи протипухлинну, противірусну, протизапальну, антибактеріальну, 

гіпохолестеринемічну дію [117, 194]. Також нарінгенін може чинити 

терапевтичний ефект проти Covid 19, шляхом інгібування основної протеази 3 – 

хімотрипсину – як протеаза і зниження активності рецепторів 

ангіотензинперетворюючого ферменту [242, 272]. Кверцетин є скавенджером 

вільних радикалів і має здатність активувати ферменти власного 

антиоксидантного захисту організму. Він чинить протизапальну дію, що 

зумовлено блокадою ліпооксигеназного шляху метаболізму арахідонової 

кислоти, зниженням синтезу лейкотрієнів, серотоніну та інших медіаторів 

запалення [19]. Тому важливим є визначення компонентного вмісту основних 

синтезованих і накопичених у рослині флавоноїдів. 

Розділення, ідентифікацію і кількісне визначення флавоноїдів трави 

горлянки повзучої проводили з використанням методу ВЕРХ (розділ 2.3.3). 

Результати дослідження флавоноїдів трави горлянки повзучої наведено на 

рис. 3.6 та в табл. 3.6. 
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Рис. 3.6. Хроматограма флавоноїдів горлянки повзучої трави при довжині 

хвилі 210 – 270 нм : 1 – рутин; 2 – кверцетин, 3 – неогеспередин, 4 – лютеолін, 

5 – кверцетин 3–b–глікозид; 6 – нарінгін, 7 – апігенін, 8 – нарінгенін 

Таблиця 3.6 

Вміст флавоноїдів у траві горлянки повзучої 

№ 

з/п 

Назва 

речовини 

Систематична 

назва, IUPAС 

Хімічна 

формула 

Час 

утри-

мання, 

хв 

Кількісний 

вміст 

мкг/г %* 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Рутин 3-О-рутинозид С27Н30О16 3,30 2384,69 48,82 

2 Кверцетин -3-

глюкозид 

3,5,7,3´,4´-пента- 

гідроксифлавон 
C15H10O7 4,44 166,48 3,41 

3 
Нарінгін 

флаванон-7-О- 

глікозид 
С27Н32О14 5,83 146,88 3,01 

4 Неогеспере-

дин 

неогесперидин 

дигідрохалкон 
C28H36O15 7,60 330,64 6,77 

5 
Кверцетин 

3,5,7,3,4 -пента- 

гідроксифлавон 
C15H10O7 13,04 1325,46 27,14 
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Продовж. табл. 3.6 

1 2 3 4 5 6 7 

6 
Лютеолін 

5,7,3',4 -тетра-

гідроксифлавон 
С15Н10О6 13,76 312,27 6,39 

7 
Апігенін 

5,7,4'-три-

гідроксифлавон) 
С15Н10О5 15,96 117,79 2,41 

8 
Нарінгенін 

5,7 - дигідрокси 

– 2- 4-

гідроксифеніл 

C15H12O5 15,21 100,5 2,05 

Всього 4884,71 100 

Примітка.* - по відношенню до загального вмісту ідентифікованих 

флавоноїдів у сировині 

 

Результати досліджень, наведені у табл. 3.5 свідчать, що загальний вміст 

флавоноїдів становить 4884,71 мкг/г сировини, з них переважаючими сполуками 

є рутин і кверцетин (2384,69 мкг та 1325,46 мкг), що становить 48,82 % та 

27,14 % від визначених флавоноїдів відповідно. 

Визначення вмісту танінів методом ВЕРХ. Таніни – природні фенольні 

сполуки, що широко використовують в медицині. Вони виявляють 

протизапальну, антимікробну та в’яжучу дію. 

Лікарські засоби, що містять таніни, застосовують при колітах, ентеритах, 

гастриті, мають кровозупинну дію при маткових і гемороїдальних кровотечах. 

Зовнішньо застосовуються при запальних процесах у ротовій порожнині, при 

опіках, пролежнях та виразках [45, 76, 290]. 

Розділення, ідентифікацію та кількісне визначення танінів трави горлянки 

повзучої проводили з використанням методу ВЕРХ (розділ 2.3.3). 

Результати дослідження танінів трави горлянки повзучої наведено в табл. 

3.7 та на рис. 3.7. 
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Таблиця 3.7 

Вміст метаболітів танінів у траві горлянки повзучої 

№ 

з/п 

Назва ідентифікованої 

сполуки 

Час утримання, 

хв 

Кількісний вміст 

мкг/г %* 

1 Пірокатехін 

(1,2–дигідроксибензол) 
6,56 53,42 1,89 

2 Епікатехін 

(епікатехін – 2 - О –галат) 
10,62 395,94 14,01 

3 Епікатехінгалат 

(3,4,5–тригідроксибензоат) 
13,66 1295,48 45,88 

4 Галокатехін 

(епікатехін–3–галат) 
15,11 1079,66 38,22 

Всього 2824,51 100 

Примітка.* - по відношенню до загального вмісту ідентифікованих 

метаболів танінів у сировині 

 

Рис. 3.7. Хроматограма метаболітів танінів трави горлянки повзучої: 

1 – пірокатехін, 2 – епікатехін, 3 – епікатехінгалат, 4 – галокатехін 

Результати досліджень, наведені у табл. 3.7 свідчать, що загальний вміст 

танінів становить 2824,51 мкг/г сировини, з них переважаючими сполуками є 

епікатехіну галат і галокатехін (1295,48 і 1079,66 мкг), що становить 45,88 % та 
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38,22 % від визначених танінів відповідно. Спостерігається тенденція 

накопичення представників конденсованої групи танінів: пірокатехін, 

галокатехіну, епікатехіну, епікатехінгалату. 

 

3.4. Дослідження жирних кислот, летких сполук і стероїдів методом 

ГХ/ МС 

 

Дослідження жирних кислот. Жирні кислоти є важливими компонентами 

для людського організму, виконують біологічну, структурну та функціональні 

ролі. Крім, джерела енергії є регуляторами обмiнних процесiв, беруть участь у 

лiпiдному обмiнi, впливають на стан судинної стiнки, протидiють 

вiльнорадикальному окисленню. Сприятливий вплив жирних кислот на серцево - 

судинні захворювання, що зумовлений їх антиритмічними, антитромботичними 

та протизапальними властивостями. У нервовій системі, де жирні кислоти 

міститься у величезних кількостях, вони беруть участь у її розвитку та підтримці 

протягом усього життя. Зростаючі докази чітко вказують на те, що жирні кислоти 

самі по собі також причетні до патологічних станів, включаючи 

нейродегенеративні захворювання, психічні розлади, інсульт та травми [13, 30, 

34, 39, 52, 137]. 

Дослідження жирнокислотного складу проводили методом газової хромато-

мас-спектрометрії з використанням газового хроматографа Agilent Technologies 

6890 з мас-спектрометричним детектором 5973 на базі ДП 

«Укрметртестстандарт» (м. Київ) [141]. 

Результати дослідження жирнокислотного складу в траві горлянки повзучої 

наведено на рис. 3.8 та в табл. 3.8. 
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Рис. 3.8. Хроматограма жирних кислот у траві горлянки повзучої: 1 – 

пальмітинова; 2 – лінолева, 3 – ліноленова, 4 – стеаринова, 5 – арахінова, 6 – 

бегенова, 7 – трикозанова, 8 – лігноцеринова, 9 – пентакозанова 

Таблиця 3.8 

Якісний склад і кількісний вміст жирних кислот в траві горлянки повзучої 

№ 

з/п 
Назва кислоти 

Систематична 

назва, IUPAC 

Хімічна 

формула 

Час утри-

мання, хв 

Вміст 

мг/кг %* 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Пальмітинова гексадеканова С16Н32О2 12,1 2338,25 28,18 

2 Лінолева 
цис, цис-9,12-

октадекадієнова 
С18Н32O2 15,84 2133,11 25,70 

3 α-Ліноленолева 

цис, цис, цис-

9,12,15-

октадекатрієнова 

С18Н30O2 16,00 2573,67 31,01 

4 Стеаринова  октадеканова С18Н36О2 16,58 526,36 6,34 

5 Арахінова ейкозанова С21Н41О2 20,84 176,08 2,12 

6 Бегенова докозанова С22Н44О2 24,79 185,66 2,24 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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Продовж. табл. 3.8 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Трикозанова трикозанова С23Н46О2 26,67 сліди сліди 

8 Лігноцеринова тетракозанова С24Н48О2 28,47 154,48 1,86 

9 Пентакозанова пентакозанова С24Н49О2 35,29 211,36 2,55 

Вміст насичених жирних кислот, % 56,71 

Вміст ненасичених жирних кислот, % 43,29 

Всього, мг/кг 8298,97 

Примітка. * - по відношенні до загального вмісту ідентифікованих жирних 

кислоту у сировині 

 

В складі трави горлянки повзучої виявлено 22 сполуки, з них 

ідентифіковано 9, серед яких 2 належать до ненасичених жирних кислот, 7 – до 

насичених. 

З ідентифікованих сполук найбільшу концентрацію має поліненасичена 

α-ліноленова кислота, вміст якої становить 2573,67 мг/кг сировини або 31,01 %, 

насичена пальмітинова з кількісним вмістом 2338,25 мг/кг або 28,18 % від 

загального вмісту. Також, домінує ненасичена лінолева кислота, вміст якої 

становить 2133,11 мг/кг сировини (25,70 % від усіх жирних кислот горлянки 

повзучої). Жирнокислотний склад також представлено п'ятьма іншими жирними 

кислотами: стеариновою, арахіновою, бегеновою, лігноцериновою, 

пентакозанової [237]. 

Основну групу летких сполук складають речовини, які мають ізопреноїдну 

структуру. До складу летких олій входять два класи терпеноїдів – монотерпени і 

сесквітерпени. Ці сполуки знайшли застосування як сполуки з протимікробною, 

жовчогіннною, противірусною, знеболювальною та протизапальною дією [42, 

81]. Леткі олії проявляють значну антитоксичну дію, вживаються і при лікуванні 

променевої хвороби [111]. 

Результати дослідження якісного складу та кількісного вмісту летких 

сполук трави горлянки повзучої представлено у табл. 3.9 та на рис. 3.9. 
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Таблиця 3.9 

Визначення летких сполук трави горлянки повзучої 

Назва речовини 
Хімічна 

формула 
Клас 

Час утри-

мання, хв 

Вміст 

мг/кг %* 

2-гептанон 

гептан-2-он 
C7H14O кетони 3,03 11,56 3,15 

3-гептанол 

2,3-диметилпентанол-3 
C7H16O спирти 3,08 4,49 1,22 

α - ліналоол 

3,7-диметил-1,6-октадиен-

3-ол 

C10H18O терпеноїди 6,38 13,3 3,61 

α - терпінеол 

2 – (4 – метил -1-циклогекс- 

3- енил) пропан – 2- ол 

C10H18O 

монотер-

пенові 

спирти 

8,13 9,36 2,54 

Фарнізен 

3,7,11-триметил-1,3,6,10-

додекатетраен 

C15H24 

аліфатичні 

сесквітер-

пени 

13,11 7,90 2,14 

гексагідрофарнезил ацетон 

6,10,14-

триметилпентадекан-2-он 

C18H36O 

похідні 

сесквітер-

пенів 

19,23 83,55 22,67 

α - бергамотен 

2,6-диметил-6-(4-метил-3-

пентеніл)біциклогепт-2-ене 

C15H24 
сесквітер-

пени 
20,30 6,83 1,85 

Лінолева кислота 

12-октадекадієнова 

кислота 

C18H32O2 естери 23,19 77,19 20,94 

Метиловий естер лінолевої 

кислоти 

9,12,15-октадекатрієнова 

кислота, метиловий ефір 

C19H32O2 естери 23,27 138,97 37,71 

Сквален 

2,6,10,15,19,23-

гексаметилтетракоза-

2,6,10,14,18,22-гексаен 

C30H50 
ациклічний 

тритерпен 
30,93 15,38 4,17 

Всього 368,53 100 

Примітка. * - по відношенню до загальної кількості ідентифікованих летких 

сполук у сировині 

 

http://acetyl.ru/o/a52r13i3r2a1a1.php
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/#query=C18H36O
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/#query=C15H24
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/#query=C19H32O2
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/#query=C30H50
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Рис. 3.9. Хроматографічний профіль летких сполук трави горлянки 

повзучої: 1 – гептанон; 2 – 3-гептанол; 3 – α-ліналоол; 4 – α-терпінеол; 

5 – фарнезен; 6 – гексагідрофарнезил ацетон; 7 – α-бергамотен; 8 – метиловий 

естер лінолевої кислоти; 9 – лінолева кислота; 10 – сквален 

 

Як свідчать дані представлені в табл. 3.9 у траві г. повзучої ідентифіковано 

та встановлено вміст 10 сполук, з них 1 кетон, 2 спирти, 1 терпеноїдна сполуки. 

Серед спиртів та їх похідних – 3-гептанол та α -терпінеол, серед кетонів – 

2-гептанон, серед сесквітерпенів та їх похідних – α-бергамотен і 

гексагідрофарнезилацетон, серед аліфатичні сесквітерпенів – фарнезен, серед 

терпеноїдів – α -лінелоол, серед ациклічних тритерпенів – сквален, серед естерів 

– метиловий естер лінолевої кислоти та лінолева кислота. Загальний вміст 

ідентифікованих сполук леткої фракції трави г. повзучої становить 368,52 мг/кг. 

Визначення фітостеролів трави горлянки повзучої. Фітостероли 

зустрічаються в клітинах усіх рослин. Вони є важливими структурними 

компонентами, які стабілізують біологічні мембрани рослин. Стероли можуть 

зустрічатися у "вільній" незв'язаній формі, або вони можуть ковалентно 

зв'язуватися через складний ефір або глікозидний зв'язок. Функціональна їжа, 

збагачена фітостеролом, вперше з’явилася близько двадцяти років. Багато 
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клінічних досліджень підтвердили властивості ліпопротеїдів низької щільності  

знижувати холестерин різних типів фітостеринами [127]. 

Рослинні стероли широко використовуються лікуванні серцевих 

захворювань, ревматоїдного артриту, туберкульозу. Також фітостероли є 

потужним антипроліферативним та індукуючим апоптозагентом проти кількох 

карцином, включаючи рак молочної залози, простати та прямої кишки [14 – 16, 

105, 107]. 

Методом газової хроматографії/мас-спектрометрії визначено якісний склад 

та кількісний вміст стероїдів у горлянки повзучої траві рис. 3.10 та табл. 3.10. 

Таблиця 3.10 

Ідентифіковані стероїдні сполуки трави горлянки повзучої 

 

Компонент 
Час утримання, 

хв 

Вміст 

мг/кг %* 

Холестерол 20,78 сліди 

Ергостерол 21,61 281,69 8,07 

Ізохолестерин 21,77 74,10 2,12 

Прегна-5,17-дієн-3-ол 22,06 843,91 24,17 

Стигмастерол 22,46 1546,20 44,28 

β-Cитостерол 22,56 144,07 4,13 

Олеан-12-ен 22,66 133,07 3,81 

3β-стеарилокси-ерс-12-ен 23,07 272,86 7,81 

Стигмаста-5,22-дієн-3-ол, ацетат 24,31 196,06 5,61 

Всього 3491,96 100 

Примітка.*- по відношенню до загальної кількості ідентифікованих 

фітостеролів у сировині 
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Рис. 3.10. Хроматографічний профіль фітостеролів трави горлянки 

повзучої: 1 - холестерол; 2 - ергостерол; 3 - ізохолестерин; 4 - прегна-5, 17-дієн-3-

ол; 5 - стигмастерол; 6 - β-ситостерол; 7 - олеан-12-ен; 8 - 3β-стеарилокси-ерс-12-

ен; 9 - стигмаста-5,22-дієн-3-ол, ацетат 

 

Дані дослідження свідчать про наявність 54 речовин, з яких ідентифіковано 

9 сполук: 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. 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. Загальний вміст 

стероїдів у траві г. повзучої становить 3491,96 мг/кг [44]. 
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3.5. Дослідження елементного складу сировини горлянки повзучої 

 

Рослинні організми, як живі системи, характеризуються відповідним 

ступенем нагромадження макро- і мікроелементів, які поступаючи як фактори 

зовнішнього середовища, відіграють роль базисних модуляторів для синтезу 

біологічно активних речовин та органічних молекулярних структур, також, 

одночасно, дають можливість прослідкувати міграцію хімічних елементів у 

біосфері, з'ясувати механізми їх концентрування та визначити топографію 

найбільш сприятливих з екологічної точки зору місць заготівлі сировини [92]. 

Тому актуальним є дослідження нових лікарських рослин, які будуть 

доповненням до офіційних видів, з великим вмістом біологічно активних речовин 

та розробка нових лікарських засобів, які є комплексом життєво необхідних 

макро- та мікроелементів [70]. До таких рослин ми відносимо Aiuga reptans L. 

Результати дослідження вмісту макро- і мікроелементів у сировині Aiuga 

reptans L. наведено у табл. 3.11. 

Таблиця 3.11 

Вміст макро- та мікроелементів у сировині Aiuga reptans L. 

 

Назва 

елемента 

Назва частини рослини 

Суцвіття Листки Стебло Трава 

1 2 3 4 5 

мг/100г сухої сировини 

Ca 87,50 103,56 91,42 94,58 

Mg 19,0 19,0 22,21 20,67 

Fe 17,08 34,21 10,01 18,04 

Si 7,0 7,0 7,0 6,50 

Al 2,95 2,92 2,97 2,94 
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Продовж. табл. 3.11 

1 2 3 4 5 

Zn 2,41 2,33 1,75 1,96 

Mn 2,17 2,10 2,20 2,27 

Sr 0,89 0,91 0,87 0,88 

Cu 0,45 0,47 0,34 0,46 

Ba 0,39 0,35 0,40 0,36 

B 0,33 0,33 0,34 0,33 

Ni 0,33 0,33 0,36 0,33 

Sn 0,15 0,14 0,15 0,15 

Cr 0,10 0,10 0,13 0,11 

мкг/100 г сухої сировини 

Se 14,42 14,84 14,77 14,52 

Mo 13,16 11,76 10,43 11,96 

Co 11,98 12,68 11,56 11,98 

Pb 1,76 2,26 1,18 2,15 

As 1,93 1,72 1,93 1,28 

Cd 1,33 1,33 1,47 1,35 

Hg 0,06 0,09 0,08 0,07 

Be 0,00028 0,00028 0,00028 0,00028 

I 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 

Результати досліджень, наведені в табл. 3.11, вказують, що в суцвіттях, 

листках, стеблах та траві Aiuga reptans L. наявні 23 неорганічні елементи. 

Так, найбільший вміст в сировині Aiuga reptans L. припадав на Са, вміст 

якого коливається в межах від 87,50 до 103,56 мг/100 г сухої речовини в 

залежності від частини рослини. Вміст Mg становить від 19,0 до 22,21 мг/100 г 

сухої сировини в залежності від частини рослини. Найбільший вміст Fe 

(34,21 мг/100 г сухої сировини) накопичується в листках Aiuga reptans L. Вміст в 

досліджуваних зразках Si та Zn виявлено в межах від 6,50 до 7,0 мг/100 г та від 

1,75 до 2,33 мг/100 г сухої сировини відповідно. Вміст Al становить від 2,92 до 

2,94 мг/100 г сухої сировини. Найбільший вміст Mn (2,27 мг/ 100 г сухої сировини) 

виявлено в траві Aiuga reptans L. Вміст Sr виявили в межах від 0,87 до 0,91 мг/100 

г сухої сировини в залежності від частини рослини. Найбільший вміст B, Ba та Ni 

виявлено в траві Aiuga reptans L. і становить 0,34, 0,40 та 0,36 мг/100 г сухої 
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сировини відповідно. Кількісний вміст Sn та Cr знаходиться в межах від 0,14 до 

0,15 мг/100 г та від 0,10 до 0,13 мг/100 г сухої сировини відповідно. Вміст Mo та 

Se виявлено в межах від 10,43 до 13,16 мкг/100 г та від 14,42 до 14,84 мкг/100 г 

сухої сировини відповідно. Вміст Co становить 11,98 - 12,68 мкг/100 г сухої 

сировини. Також виявлено сліди Ве та І в сировині Aiuga reptans L. Кількісний 

вміст As, Cd, Hg та Pb незначний та знаходиться в межах вимог гранично 

допустимих концентрацій для сировини та харчових продуктів, що відповідає 

вимогам Державної Фармакопеї України. 

Кількісний вміст макро- та мікроелементів в досліджуваній сировині Aiuga 

reptans L. відповідає таким закономірностям: Ca > Mg > Fe > Si > Zn > Mn > Al > 

Sr > Cu > Ba > Ni > B > Sn > Cr та Se > Mo > Co > Pb > Cd > As > Hg > Be > I. 

 

3.6. Кількісне визначення вмісту біологічно активних речовин у 

досліджуваній сировині 

 

3.6.1. Амінокислоти. Амінокислоти являють собою структурні хімічні 

одиниці, що утворюють білки. Для організму необхідно 20 амінокислот. 

Самостійно організм може синтезувати 10 амінокислот, а от решта 10 амінокислот 

в організмі людини не синтезуються та є незамінні, такі як лізин, метіонін, 

триптофан, фенілаланін, лейцин, ізолейцин, треонін, валін, аргінін і гістидин [69]. 

Амінокислоти необхідні для синтезу білків, які входять складу організму і його 

тканин, а також для повноцінної роботи головного мозку, будучи попередниками 

нейромедіаторів, або навіть виконуючи їх роль, передаючи нервові імпульси від 

однієї клітини до іншої. 

Вивчення амінокислотного складу трави горлянки повзучої проводили в ДП 

«Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та 

сертифікації» (атестат акредитації № 2Н098 від 20.06.2014 р.) [99, 114, 152, 160, 

170]. 

Результати кількісного визначення вільних амінокислот у досліджуваній 

сировині наведено у табл. 3.12. 
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Таблиця 3.12 

Вміст амінокислот в траві горлянки повзучої 

Досліджувана речовина Вміст вільних амінокислот, 

мг/100 г Амінокислота Хімічна формула 

Моноаміномонокарбонові 

Аланін C3H7O2N 1,18± 0,01 

Валін C5H11O2N 1,46± 0,01 

Гліцин C2H5O2N 1,38±0,03 

Ізолейцин C6H13O2N 1,16±0,01 

Лейцин C6H13O2N 1,82±0,02 

Метіонін C5H11O2NS 0,72±0,01 

Серин C3H7O3N 1,71±0,02 

Треонін C4H9O3N 1,03±0,02 

Фенілаланін C9H11O2N 1,18±0,01 

Цистеїн C6H12N2O4S2 0,41±0,01 

Сума 12,05 

Моноамінодикарбонові 

Аспарагінова C4H7O4N 2,89±0,03 

Глутамінова C5H9O4N 5,49±0,02 

Сума 8,38 

Диаміномонокарбонові 

Аргінін C6H14O2N 3,51±0,01 

Лізин C6H14O2N 0,87±0,02 

Сума 4,38 

Гетероциклічні 

Гістидин C6H9O2N 0,96±0,01 

Триптофан C11H12N2O2 0,09±0,02 

Сума 1,05 

Загальний вміст 25,86 

 

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. 
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До моноамінокарбонових відносяться 10 амінокислот: аланін, валін, гліцин, 

ізолейцин, лейцин, метіонін, серин, треонін, фенілаланін і цистеїн; до 

моноамінодикарбонових відносяться 2 амінокислоти: аспарагінова та глутамінова 

кислоти; до диаміномонокарбонових відносять 2 амінокислоти: аргінін та лізин; 

до гетероциклічних відносять 2 амінокислоти: гістидин та триптофан. 

Згідно з даними експериментальних досліджень (табл. 3.12) встановлено, 

що у траві горлянки повзучої переважали глутамінова та аспарагінова кислоти, 

аргінін, лейцин, серин, валін, гліцин. 

 

3.6.2. Вітамін К. Ідентифікацію вітаміну К (філохінон) проводили 

хроматографічно на пластинках «Silufol» та кількісно визначено 

спектрофотометрично методом в перерахунку на вікасол [157]. 

Вітамін К — жиророзчинний вітамін, який синтезується в зелених 

рослинах та бактеріях і проявляє протигеморагічну дію. Бере участь в регуляції 

процесів зсіданні крові, в утворенні білків, що звязують кальцій, посилює синтез 

альбуміну, ферментів травлення (пепсину, трипсину, ліпази, амілази). Вітамін К 

необхідний для нормального утворення в печінці білків плазми крові: 

протромбіну, проконвертину та ін. [60, 175]. Вміст вітаміну К1 в траві горлянки 

повзучої з різних місць зростань наведено в табл. 3.13. 

Таблиця 3.13 

Вміст вітаміну К в траві горлянки повзучої з різних місць зростання 

№ 

з/п 

Місця зростання Вміст вітаміну 

К, %,  

1 2 3 

1 
с. Вікторів, Галицький район, Івано–

Франківська обл. 
0,73 ± 0,02 

  

хх 
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Продовж. табл. 3.13 

1 2 3 

2 
с. Гута, Богородчанський район, Івано–

Франківська обл. 
0,70 ± 0,03 

3 с. Хмелева, Тернопільська обл. 0,68 ± 0,02 

4 
с. Солотвин, Богородчанський район, Івано–

Франківська обл. 
0,75 ± 0,03 

5 Околиці м. Тлумач, Тлумацький район, Івано–

Франківська обл. 
0,78 ± 0,04 

 

Метрологічну характеристику методу кількісного визначення вмісту 

вітаміну К в траві горлянки повзучої наведено у табл. 3.14. 

Таблиця 3.14 

Метрологічна характеристика методу кількісного визначення вмісту 

вітаміну К у траві г. повзучої (n=6; f=5) 

 

Х сер., % S2 S cep. P t (P, f)  Е, % 

0,7317 0,0013 0,014 0,95 2,78 0,73 ± 0,02 5,67 

 

Найбільший вміст вітаміну К виявлено в траві, яка була заготовлена на 

околиці м. Тлумач Івано-Франківської обл. 

Результати дослідження кількісного вмісту вітаміну К (табл. 3.13) в 

зразках трави г. повзучої з різних місць зростання, вказують на те, що вміст 

вітаміну К становить від 0,68 % до 0,78 %. 

 

3.6.3. Аскорбінова кислота та сума органічних кислот. Органічні 

кислоти містяться у всіх органах рослин, у вільному стані у вигляді солей, ефірів, 

димерів у сполук з іншими речовинами. Органічні кислоти мають широкий спектр 

дії на організм людини : яблучна кислота впливає на синтез гемоглобіну і 

засвоєнню заліза, лимонна кислота сприяє засвоєнню кальцію та знижує ризик 

онкологічних захворювань, винна – запобігає перетворенню вуглеводів на жири, 

попереджуючи ожиріння та атеросклероз тощо [156, 159]. Вміст аскорбінової 

хх 
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кислоти і суми органічних кислот у траві горлянки повзучої з різних місць 

зростань наведено в табл. 3.15. 

Таблиця 3.15 

Вміст аскорбінової кислоти і суми органічних кислот у траві горлянки 

повзучої 

№ 

з/ п 
Місця зростання 

Вміст вільних 

органічних кислот, 

%,  

Вміст 

аскорбінової 

кислоти, %,  

1 
с. Вікторів, Галицький район, 

Івано–Франківська обл. 
2,29±0,11 0,13±0,006 

2 
с. Гута Богородчанський 

район, Івано–Франківська обл. 
2,19 ± 0,09 0,14±0,007 

3 с. Хмелева, Тернопільська обл. 2,03 ± 0,10 0,13±0,005 

4 
с. Солотвин, Богородчанський 

район, Івано–Франківська обл. 
2,06 ± 0,09 0,15±0,007 

5 

Околиці м. Тлумач, 

Тлумацький район, Івано–

Франківська обл. 

1,89 ± 0,08 0,18±0,008 

 

Метрологічну характеристику методів визначення кількісного вмісту суми 

органічних кислот та аскорбінової кислоти наведено у табл. 3.16. 

Таблиця 3.16 

Метрологічна характеристика методів кількісного визначення вмісту суми 

органічних кислот та аскорбінової кислот у траві г. повзучої (n=6; f=5) 

Х сер., % S2 S cep. P t (P, f)  Е, % 

Органічні кислоти 

2,2900 0,0006 0,0103 0,95 2,78 2,29 ± 0,11 1,18 

Аскорбінова кислота 

0,1802 0,0001 0,0016 0,95 2,78 0,18 ± 0,008 2, 22 

 

Результати дослідження кількісного вмісту суми органічних кислот та 

аскорбінової кислоти в зразках трави г. повзучої з різних місць зростання 

хх  хх 
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вказують на те, що кількісний вміст становить від 1,89 % до 2,29 %, аскорбінової 

кислоти від 0,13 % до 0,18 %. 

 

3.6.4. Сума поліфенолів. Поліфенольні сполуки відносяться до найбільш 

поширеного класу БАР рослинного походження, мають позитивний вплив на 

фізіологічні процеси людського організму, підвищують його резистентність. 

Фармакологічну дію поліфенолів звязують з високою антиоксидантною та 

протизапальною активністю [117]. 

Кількісне визначення суми поліфенолів проводили спектрофотометричним 

методом у перерахунку на пірогалол за фармакопейною методикою [135]. 

Вміст суми поліфенолів наведено у табл. 3.17. 

Таблиця 3.17 

Вміст суми поліфенолів у сировині горлянки повзучої трави 

№ 

з/п 
Вид сировини Вміст суми поліфенолів, %,  

1 Стебло 1,22 ± 0,06 

2 Листки 4,12 ± 0,18 

3 Квітки 3,48 ± 0,16 

4 Трава 4,25 ± 0,10 

 

Метрологічна характеристика методу наведена в табл. 3.18. 

Таблиця 3.18 

Метрологічна характеристика методу кількісного вмісту суми 

поліфенолів у траві г. повзучої (n=6; f=5) 

Х сер., % S2 S cep. P t (P, f)  Е, % 

4,2500 0,0010x10-2 0,0130x10-3 0,95 2,78 4,25±0,10 1,85 

 

Аналіз результатів вказує, що найнижчий вміст суми поліфенолів у стеблі 

(1,22 %), а найвищий – у квітках г. повзучої (4,25 %). 
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3.6.5. Таніни. Дослідження проводили за фармакопейною методикою у 

перерахунку на пірогалол [117, 135]. Результати представлені в табл. 3.19. 

Таблиця 3.19 

Вміст танінів у траві горлянки повзучої трави 

 

№ з/п Місця зростання 
Вміст танінів, %, 

 

1 
с. Вікторів, Галицький район, Івано–

Франківська область 
3,72 ± 0,17 

2 
с. Гута, Богородчанський район, Івано–

Франківська область 
3,94 ± 0,19 

3 с. Хмелева, Тернопільська область 3,86 ± 0,18 

4 
с. Солотвин, Богородчанський район, Івано–

Франківська область 
3,68 ± 0,15 

5 
Околиці м. Тлумач, Тлумацький район, Івано–

Франківська область 
3,92 ± 0,19 

Метрологічна характеристика методу кількісного визначення танінів у траві 

горлянки повзучої наведена в табл. 3.20. 

Таблиця 3.20 

Метрологічна характеристика методу кількісного вмісту танінів у сировині 

(n=6; f=5) 

Х сер., % S2 S cep. P t (P, f)  Е, % 

3,9400 0,0001x10-3 0,0050x10-3 0,95 2,78 3,94±0,19 1,45 

 

Аналіз даних табл. 3.20 вказує, що вміст танінів у траві г. повзучої в 

залежності від місць зростання значно не відрізняється та становить від 3,68 % до 

3,94 %. 

 

3.6.6. Окиснювані феноли. Вміст окиснюваних фенолів у сировині 

визначали титриметричним методом за формулою 2.4 (розділ 2.3.3) [40]. 

Результати кількісного визначення окиснюваних фенолів представлено в табл. 

3.21. 
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Таблиця 3.21 

Вміст окиснюваних фенолів у траві горлянки повзучої 

№ з/п Місця зростання 
Вміст окиснюваних 

фенолів, %,  

1 с. Хмелева, Тернопільська область 4,25 ± 0,20 

2 
с. Вікторів, Галицький район, Івано–

Франківська область 
4,46 ± 0,21 

3 
с. Гута, Богородчанський район, Івано–

Франківська область 
4,22 ± 0,19 

4 
с. Солотвин, Богородчанський район, 

Івано–Франківська область 
4,21 ± 0,22 

5 
Околиці м. Тлумач, Тлумацький район, 

Івано–Франківська область 
4,52 ± 0,18 

 

Метрологічна характеристика методу кількісного визначення окиснюваних 

фенолів наведена в табл. 3.22. 

Таблиця 3.22 

Метрологічна характеристика кількісного вмісту окиснюваних фенолів у 

сировині (n=6; f=5) 

Х сер., % S2 S cep. P t (P, f)  Е, % 

4,2500 0,0539x10-3 0,0948 x10-3 0,95 2,78 4,25 ± 0,20 1,48 

 

Аналіз даних табл. 3.22 вказує, що вміст окиснюваних фенолів у траві 

горлянки повзучої не залежить від місця зростання сировини і становить від 

4,21 % до 4,52 %. 

 

3.6.7. Флавоноїди. Визначення вмісту флавоноїдів проводили 

спектрофотометричним методом у перерахунку на рутин у траві за формулою 

2.16 (розділ 2.3.3.) [172]. Результати кількісного визначення флавоноїдів 

представлені в табл. 3.23. 
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Таблиця 3.23 

Вміст флавоноїдів у траві горлянки повзучої трави 

№ 

з/п 
Місця зростання 

Вміст суми флавоноїдів, 

%,  

1 с. Вікторів, Галицький район, Івано – 

Франківська область 
4,37 ±0,19 

2 с. Гута, Богородчанський район, Івано – 

Франківська область 
4,92 ±0,15 

3 с. Хмелева Тернопільська область 4,63 ± 0,21 

4 с. Солотвин, Богородчанський район, 

Івано – Франківська область 
4,56 ± 0,18 

5 Околиці м. Тлумач, Тлумацький район, 

Івано – Франківська область 
4,28 ± 0,16 

 

Метрологічна характеристика методу кількісного вмісту флавоноїдів у 

траві горлянки повзучої наведена у табл. 3.24. 

Таблиця 3.24 

Метрологічна характеристика кількісного вмісту флавоноїдів 

(n=6; f=5) 

Х сер., % S2 S cep. P t (P, f)  Е, % 

4,9200 0,0377x10-3 0, 0793x10-3 0,95 2,78 4,92 ± 0,15 1,81 

 

Аналіз даних табл. 3.24 вказує, що трава горлянки повзучої вміщує 

флавоноїдів від 4,28 % до 4,92 % в залежності від місця зростання. 

 

3.6.8. Гідроксикоричні кислоти. Вміст гідроксикоричних кислот 

розраховували спектрофотометричним методом за формулою 2.18. 

Результати кількісного визначення гідроксикоричних кислот у сировині 

представлені в табл. 3.25. 
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Таблиця 3.25 

Кількісний вміст гідроксикоричних кислот в траві горлянки повзучої 

№ 

з/п 
Місця зростання 

Вміст гідроксикоричних 

кислот %,  

1 
с. Вікторів, Галицький район, Івано – 

Франківська область 
5,58 ± 0,22 

2 
с. Гута, Богородчанський район, Івано–

Франківська область 
5,68 ± 0,25 

3 с. Хмелева, Тернопільська область 6,15 ± 0,30 

4 
с. Солотвин, Богородчанський район, 

Івано–Франківська область 
5,60 ± 0,26 

5 
Околиці м. Тлумач, Тлумацький район, 

Івано–Франківська область 
5,72 ± 0,28 

 

Метрологічна характеристика методу кількісного вмісту гідроксикоричних 

кислот наведена в табл. 3.26. 

Таблиця 3.26 

Метрологічна характеристика кількісного вмісту гідроксикоричних кислот 

у траві горлянки повзучої 

Х сер., % S2 S cep. P t (P, f)  Е, % 

6,1500 0,0036x10-3 0,02480x10-2 0,95 2,78 6,15 ± 0,30 2,68 

 

Аналіз даних табл. 3.25 вказує, що кількісний вміст гідроксикоричних 

кислот у траві горлянки повзучої становить від 5,58 % до 6,15 % в залежності від 

місць зростання сировини. 

 

3.7. Дослідження полісахаридів горлянки повзучої 

 

Вуглеводи – біохімічні сполуки, які утворюються в рослинах як первинні 

продукти фотосинтезу та є важливою складовою частиною живих організмів. 

хх 

хх 



125 

Вуглеводи забезпечують усі енергетичні витрати мозку, в комплексі з білками 

утворюють деякі ферменти та гормони, приймають участь у синтезі молекул 

аденозинтрифосфатної кислоти, ДНК та РНК. Відомо, що полісахариди мають 

багатогранну біологічну дію, зокрема, протипухлинну, антиоксидантну, 

противірусну, імунномодулюючу, антигепатотоксичну та антигіперліпідемічну 

[185]. Для виділення фракцій полісахаридів використовували траву г. повзучої, 

заготовлену у травні 2020 р. з різних місць зростання. Повітряно - суху сировину 

подрібнювали та екстрагували 70% етанолом для вилучення фенольних сполук. 

 

Рис. 3.11. Схема одержання фракцій полісахаридів з трави горлянки 

повзучої 

Повітряно-суха сировина 

Екстракція хлороформом 

Ліпофільна фракція 

Шрот 

Екстракція 70% етанолом 

Етанольна витяжка 

Шрот 

Водна витяжка 

Шрот 

Екстракція 0.15 % 

розчином НСІ 
Водорозчинні  полісахариди 

Шрот Солянокисла витяжка 

Пектинові речовини 
Екстракція 7 % розчином 

NaOH 

Лужна  витяжка 

Геміцелюлоза А 
Геміцелюлоза Б 

Екстракція  
водою 
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Кількісне визначення вмісту полісахаридів проводили гравіметричним 

методом. Результати вмісту полісахаридів представлено у табл. 3.27. 

Таблиця 3.27 

Вміст полісахаридів у досліджуваній сировині з різних місць зростання 

Місце 

зростання і рік заготівлі 

Кількісний вміст полісахаридних фракцій, %, 

, n=6 

ВРПС ПР ГЦ А ГЦ Б 

с. Вікторів, Галицький 

район, Івано–Франківська 

обл., 2019 

14,44±0,68 7,18±0,32 17,26±0,72 6,64±0,28 

с. Гута, Богородчанський 

район, Івано–Франківська 

обл., 2019 

15,16±0,68 8,06±0,35 17,44±0,84 6,08±0,29 

с. Хмелева, Тернопільська 

обл., 2019 
14,78±0,56 7,88±0,32 16,52±0,71 6,13±0,28 

с. Солотвин, 

Богородчанський район, 

Івано–Франківська обл., 

2020 

15,12±0,66 8,18±0,34 16,28±0,78 6,34±0,31 

Околиці м. Тлумач, 

Тлумацький район, Івано–

Франківська обл., 2020 

15,06±0,68 8,04±0,30 16,64±0,72 6,12±0,29 

 

З табл. 3.27 видно, що у траві горлянки повзучої, заготовленої з різних місць 

зростання 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 

16,28 % - 17,44 % і 6,08 % - 6,64 % відповідно. 

Вивчення моносахаридного складу полісахаридних фракцій проводили 

методом паперової і тонкошарової хроматографії після попереднього гідролізу. 

Моносахаридний вміст трави г. повзучої представлено в табл. 3.28. 

  

хх 
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Таблиця 3.28 

Вміст моносахаридів у траві горлянки повзучої 

№
 з

/п
 

Ф
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С
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ем
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о
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Моносахаридний склад 
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та
 

L
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за
 

L
-р

ам
н

о
за

 

1 

ВРПС 

1 

+ + - - + + 

ПР + + + - + + 

ГЦ А + - - + + + 

ГЦ Б + + + + + - 

2 

ВРПС 

2 

+ + + - + + 

ПР + + - - - + 

ГЦ А + - - - + + 

ГЦ Б + + + + - - 

3 

ВРПС 

3 

+ + - - - - 

ПР + + + - + + 

ГЦ А + +  + + + 

ГЦ Б + + + + + + 

4 

ВРПС 

4 

+ + - - + + 

ПР - + + - + + 

ГЦ А + +  + + + 

ГЦ Б + + + + - + 

Примітки: * - система розчинників наведена в розділі 2; «–» - речовину 

ідентифіковано, «+» - речовину неідентифіковано. 

Згідно з даними табл. 3.28 у г. повзучої трави у фракціях ВРПС та ПР 

ідентифіковані глюкоза, фруктоза, арабіноза, рамноза, у фракціях ГЦ А фруктоза, 
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рамноза, глюкоза, галактуронова кислота, у фракції ГЦ Б – глюкоза,арабіноза та 

рамноза, галактуронова кислота. 

 

3.8. Дослідження вмісту груп БАР горлянки повзучої в залежності від 

фази вегетації рослини 

 

Для вивчення впливу фази вегетації на вміст БАР проводили їх кількісне 

визначення в траві горлянки повзучої, заготовленої в с. Гута Богородчанського 

району Івано-Франківської області в 2018 р. 

Кількісне визначення біологічно активних сполук проводили за загально 

прийнятими методиками описаними вище (розділ 2.3.3). 

Результати кількісного визначення БАР в траві горлянки повзучої в 

залежності від фази вегетації наведено в табл. 3.29. 

Результати наведені в табл. 3.29 свідчать, що найбільший вміст біологічно 

активних сполук накопичується у фазі масового цвітіння і становить: сума 

окиснюваних поліфенолів – 6,32 %, гідроксикоричних кислот – 6,15 %, 

флавоноїдів – 4,92 %, суми органічних кислот – 2,29 % та вітаміну К – 0,73 %. 

Вміст суми поліфенолів в траві горлянки позучої в різні фази вегетації 

рослини коливається від 1,50 % до 6,32 %; вміст гідроксикоричних кислот – від 

2,28 % до 6,15 %; вміст флавоноїдів – від 1,45 % до 4,92 %; танінів – від 2,64 % до 

3,94 %, вміст суми органічних кислот – від 0,19 % до 

2,29 % та вітаміну К – від 0,10 % до 0,73 %. 

Одержані дані використані при розробці Проєкту інструкції із заготівлі та 

сушіння трави горлянки повзучої. 
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Таблиця 3.29 

Вміст біологічно активних речовин в траві горлянки повзучої в залежності від фази вегетації 

Фази вегетації 

Вміст БАР, % , n = 6 

Сума 

поліфенолів 

Гідроксикоричні 

кислоти 
Флавоноїди Таніни 

Сума 

органічних 

кислот 

Вітамін К 

Весняне поновлення 3,30 ± 0,13 2,44 ± 0,11 1,54 ± 0,07 2,64 ± 0,12 0,19 ± 0,08 0,20 ± 0,09 

Масове відростання 4,42 ± 0,22 4,25  ± 0,21 2,18 ± 0,10 2,94 ± 0,14 0,72 ± 0,06 0,45± 0,09 

Бутонізація 5,28 ± 0,25 5,05 ± 0,25 3,52 ± 0,16 3,17 ± 0,13 1,14 ± 0,05 0,99± 0,08 

Початок цвітіння 5,52 ± 0,27 5,35 ± 0,26 4,54 ± 0,21 3,37 ± 0,16 1,56 ± 0,03 0,68 ± 0,06 

Масове цвітіння 6,32 ± 0,30 6,15 ± 0,31 4,92 ± 0,24 3,42 ± 0,15 2,29 ± 0,11 0,73 ± 0,09 

Плодоношення 5,56 ± 0,22 5,65 ± 0,24 4,00 ± 0,18 3,94 ± 0,16 1,78 ± 0,08 0,24 ± 0,06 

Відмирання 

надземної частини 
1,50 ± 0,06 2,28 ± 0,11 1,45 ± 0,06 3,52 ± 0,10 0,82 ± 0,04 0,10 ± 0,02 

 

хх 
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Висновки до розділу 3 

 

1. У результаті проведеного фітохімічного аналізу в траві горлянки повзучої 

ідентифіковано фенольні сполуки, органічні кислоти, аскорбінову кислоту, 

полісахариди, амінокислоти, стероїди та карбонові кислоти, мікро- та 

макроелементи та вітамін К, які забезпечують фармакологічну дію досліджуваної 

рослини.  

2. У траві горлянки повзучої вивчено якісний склад і кількісний вміст 

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

метіонін, ізолейцин, лейцин, фенілаланін, лізин та 1 умовно незамінна – гістидин. 

Домінуючими були глутамінова (5,49±0,02 мг/100 г) та аспарагінова 

(2,89±0,03 мг/100 г) кислоти, аргінін (3,51±0,02 мг/100 г), лецин 

(1,82±0,02 мг/100 г), серин (1,71±0,02 мг/100 г), валін (1,46±0,02 мг/100 г), гліцин 

(1,38±0,02 мг/100 г). Загальний вміст вільних амінокислот 25,86 мг/100 г. 

3. Уперше методом високоефективної хроматографії виявлено якісний і 

кількісний вміст 21 поліфенольної сполуки: серед яких 8 флавоноїдів, 4 

метаболіти танінів та 9 гідроксикоричних сполук. Встановлено, що 

переважаючою сполукою серед флавоноїдів є рутин і кверцетин (2384,69 мкг/г та 

1325,46 мкг/г відповідно), домінуючими сполуками серед катехінів є епікатехіну 

галат й галакатехін (1295,48 мкг/г та 1079,66 мкг/г відповідно), серед 

ідентифікованих гідроксикоричних кислот в переважаючій більшості були п–

кумарова та кофейна кислоти (420,6 мкг/г і 326,4 мкг/г відповідно). 

4. Уперше методом газової хроматографії мас-спектрометрії у траві г. 

повзучої складі трави горлянки повзучої встановлено наявність 22 стероїдних 

сполук, з них ідентифіковано 9: 2 ненасичені жирні кислоти, 7 насичені жирні 

кислоти. Найбільшу концентрацію має поліненасичена α-ліноленова кислота, 

вміст якої становить 2573,67 мг/кг сировини або 31,01 % від загального вмісту, 

насичена пальмітинова з кількісним вмістом 2338,25 мг/кг або 21,18 % від 

загального вмісту. Також, домінує ненасичена лінолева кислота вміст якої 

становить 2133,11 мг/кг сировини  або 25,70 % від усіх жирних кислот горлянки 



131 

повзучої). Жирнокислотний склад також представлено п'яти іншими жирними 

кислотами: стеариновою, арахіновою, бегеновою, лігноцериновою, 

пентакозановою. 

5. Уперше у траві горлянки повзучої виявлено 54 леткі сполуки, з яких 

ідентифіковано 9. Встановлено, що в переважаючій кількості є метиловий етер 

лінолевої кислоти і гексагідрофарнезилацетон - 138,97 мг/кг і 83,55 мг/кг (37,7 % 

і 22,6 % від загальної кількості ідентифікованих летких сполук) відповідно. 

6. Методом атомно-абсорбційної спектрометрії вивчено елементний склад 

трави г. повзучої і встановлено вміст 23 макро- та мікроелементів.  

7. Встановлено вміст біологічно активних речовин у траві г. повзучої: сума 

органічних кислот (1,89 – 2,29 %), аскорбінова кислота (0,13 – 0,18 %), 

окиснювальні феноли (4,21 – 4,52 %), таніни (3,68 – 3,94 %), сума поліфенолів 

(1,22 – 4,25 %), гідроксикоричні кислоти (5,58 – 6,15 %), флавоноїди 

(4,28 – 4,92 %), вітамін К (0,68 – 0,78 %). Уперше з г. повзучої виділено фракції 

водорозчинних полісахаридів, пектинових речовин, геміцелюлоз А і Б. 

Максимальний вміст водорозчинних полісахаридів у траві рослини становить 

15,16 %, пектинових речовин – 8,18 % , геміцелюлози А – 17,44 % та 

геміцелюлози Б – 6,64 % від маси сухої сировини. Методами паперової 

хроматографії та тонкошарової хроматографії встановлено моносахаридний 

склад фракцій полісахаридів, який представлений глюкозою, арабінозою, 

ксилозою, рамнозою, фруктозою та галактуроновою кислотою. 

8. Уперше у траві г. повзучої встановлено динаміку накопичення 

основних груп біологічно активних речовин залежно від фази вегетації. 

Найвищий вміст діючих речовин спостерігається у фазу масового цвітіння 

рослини, що є умовою для оптимальної заготівлі сировини. 

Матеріали розділу висвітлені у публікаціях [103, 107, 109, 237, 238, 262]. 

  



132 

РОЗДІЛ 4 

ВИДІЛЕННЯ КОМПЛЕКСІВ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН 

З ГОРЛЯНКИ ПОВЗУЧОЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ 

АКТИВНОСТІ 

 

В наш час лікарські засоби рослинного походження знайшли широке 

застосування у традиційній фітотерапії багатьох країн світу, завдяки своїм 

цілющим і корисним властивостям. Рослинні фітопрепарати проявляють 

широкий спектр фармакологічної активності обумовлений наявністю в них 

різноманітних за хімічним складом і дією БАР, які включаються в метаболічні 

процеси та викликають мінімальну кількість побічних ефектів. Раціональне 

використання ЛРС горлянки повзучої та розробка нових лікарських субстанній на 

її основі стали основним нашим завданням на сьогодні [78, 113]. 

Результати прoведених фітoхімічних дoсліджень (розділ 3) вказують, що 

трава гoрлянки повзучoї є пeрспeктивним джерелoм цінних БАР. 

З метoю раціoнального викoристання рослиннoї сирoвини і ствoрення 

нoвих лікарських засoбів нами встановлено оптимальні технологічні параметри 

одержання екстрактів з трави гoрлянки пoвзучoї і досліджeно їх фармакoлoгічні 

властивoсті. 

 

4.1. Розробка параметрів екстракції біологічно активних речовин з 

сировини горлянки повзучої 

 

У процесі екстрагування відбувається перехід БАР з рослинної сировини в 

екстрагент. На вихід речовин впливають фактори, які визначають повноту і 

швидкість екстрагування: характер екстрагента, ступінь і характер подрібнення 

сировини, співвідношення між сировиною і екстрагентом, гідродинамічні умови, 

температура і час екстракції. Для полегшення проникнення екстрагенту в клітинні 

структури і збільшення поверхні екстрагування сировину подрібнюють [24, 183]. 
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Екстрагент підбирається відповідно до природи діючих речовин в сировині і 

залежить від ступеня їх гідрофільності. Екстрагент впливає не тільки на 

екстрагування певної групи БАР, але і на загальну кількість екстрактивних 

речовин. Оскільки в рослинах більшість речовин належить до гідрофільних, то 

вода очищена, спирт та інші полярні екстрагенти будуть екстрагувати більше 

екстрактивних речовин. Кількість екстрагенту повинна бути такою, щоб 

забезпечити повноту екстрагування БАР [168]. 

Проведено підбір методу екстрагування сировини горлянки повзучої з 

метою оптимізації технологічних умов екстрагування БАР. Розраховано процес 

екстрагування, врахувано ступінь подрібнення сировини, співвідношення 

сировини і екстрагента та кратність екстракцій. 

З метою розробки технологічного процесу екстрагування досліджено 

технологічні властивості сировини горлянки повзучої Ajuga reptans L.: насипна 

густина до і після усадки, насипний об’єм до і після усадки (табл. 4.1), втрата в 

масі при висушуванні, коефіцієнти набухання і поглинання, що впливають на 

ефективність проведення процесу екстракції. 

Таблиця 4.1 

Насипний об’єм та насипна густина до і після усадки трави горлянки 
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У результаті проведеного експерименту встановлено, що насипний об’єм 

трави горлянки повзучої після усадки зменшився з 136 мл до 107 мл, тобто на 

21,23 %. Насипна густина після усадки зросла з 0,184 г/мл до 0,234 г/мл. 

Експериментально встановлено наступні вимоги до ситового аналізу 

подрібненої сировини горлянки повзучої: вміст частинок, що не проходять крізь 

сито з отворами розміром 10 мм – не більше 20 %; вміст частинок, що проходять 

крізь сито з отворами розміром 0,5 мм – не більше 10 %. 

Втрата в масі при висушуванні подрібненої сировини горлянки повзучої 

становила 10,4 %. 

Визначення коефіцієнту набухання проводили згідно з вимогами ДФУ [50] 

(табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 
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Таким чином, при визначенні коефіцієнту набухання, встановлено, що 

випробуваний зразок трави горлянки повзучої займає об´єм від 3,7 до 4,1 мл. 

Коефіцієнт поглинання визначали шляхом співвідношення об’єму 

отриманої витяжки до об’єму залитого екстрагенту. Результати експерименту 

представлено в табл. 4.3. 

Таблиця 4.3 

Результати визначення коефіцієнту поглинання сировини горлянки 

повзучої 

№ 

з/п 
Маса ЛРС, г 

Кількість 

поданого 

етанолу 

35 % 

Тривалість 

настоювання, 

год 

Кількість 

злитої 

витяжки, 

мл 

Коефіцієнт 

поглинання, 

% 

1 1,0 25 мл 

4 год 22,8 2,2 

6 год 22,7 2,3 

8 год 22,6 2,4 

2 1,0 25 мл 

4 год 22,9 2,1 

6 год 22,8 2,2 

8 год 22,7 2,3 

3 1,0 25 мл 

4 год 22,9 2,1 

6 год 22,6 2,4 

8 год 22,5 2,5 

6 год 22,6 2,4 

8 год 22,5 2,5 

 

Результати визначення коефіцієнту поглинання сировини горлянки 

повзучої (табл. 4.3) вказують, що середнє значення коефіцієнту поглинання 

складає 2,4 %. 
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Результати технологічних властивостей трави горлянки повзучої 

представлено в табл. 4.4. 

Таблиця 4.4 

Результати визначення технологічних властивостей трави горлянки 

повзучої 

№ з/п Технологічний показник Результат 

1 Втрата в масі при висушуванні, % 10,4 

2 Насипний об’єм до усадки, мл 136 

3 Насипний об’єм після усадки, мл 107 

4 Насипна густина до усадки, г/мл 0,184 

5 Насипна густина після усадки, г/мл 0,234 

6 Коефіцієнт набухання 4,1 

7 Коефіцієнт поглинання 2,4 

 

На основі середнього значення визначених експериментально 

технологічних властивостей сировини горлянки повзучої проведено розрахунок 

оптимального співвідношення сировини та екстрагента і кількості екстрагенту, 

що залишається в сировині після зливання витяжки. 

При підготовці досліджень завантаження сировини горлянки повзучої у 

мацераційний бак проводили пошарово. Кількість сировини, що завантажувалась 

у кожен мацераційний бак склала 0,5 кг. 

Для розрахунку оптимального співвідношення сировини й екстрагента 

проведено розрахунок об’єма, який займає 0,5 кг ЛРС і необхідний об’єм 

екстрагента для заповнення екстрактора з забезпеченням належної висоти 

дзеркала. 

Розрахунок оптимального співвідношення сировини і екстрагента: 

а) Об'єм (V), який займає 0,5 кг ЛРС: 

V= M : ρнасипна , 

де М – маса завантаженої сировини,  
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ρнасипна – насипна густина ЛРС після усадки. 

б) Об’єм екстрагенту для заповнення мацераційного баку з забезпеченням 

належної висоти дзеркала: 

Vекстр. = М * Кнаб. + Vекстр. дз.,  

де Vекстр.  – об'єм екстрагента необхідний для заповнення мацераційного 

баку, мл; 

М – маса завантаженої сировини в мацераційному баці, кг; 

Кнаб. – коефіцієнт набухання;  

Vекстр. дз.- об'єм екстрагенту над сировиною (дзеркало екстрагенту), мл. 

Об'єм екстрагенту над сировиною розраховували за формулою: 

Vекстр. дз
 = πd2/4 * H, 

де Vекстр. дз
 – об'єм екстрагенту над сировиною (дзеркало екстрагенту), мл; 

d – діаметр мацераційного баку, мм; 

H – мінімальна висота дзеркала над шаром сировини, мм. 

Мінімальна висота дзеркала над шаром сировини - 50 мм. 

Результати розрахунків об'єму екстрагенту (Vекстр.) над сировиною за умови 

використання мацераційного баку об'ємом 6,5 дм3 висотою 480 мм і діаметром 

130 мм, представлено у табл. 4.5. 

Таблиця 4.5 

Результати розрахунку оптимального співвідношення сировини та 
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Як відомо, розчинення екстрактивних речовин і вологість ЛРС сприяє 

збільшенню вільного внутрішнього середовища. За таких обставин об‘єм 

екстрагенту, який заповнює вільне внутрішнє середовище, буде досить істотним, 

що в свою чергу, за рахунок втрат екстрагенту, знижує ефективність розробленого 

технологічного процесу екстрагування. Це вимагає розрахунку об’єму 

екстрагенту, що залишається в сировині після отримання готового екстракту, для 

пошуку шляхів повернення екстрагенту зі шроту після отримання готового 

екстракту [183]. 

Розрахунок об’єму екстрагента, що залишається в сировині після зливання 

витяжки, проводили наступним чином: 

Vекстр шр.. = М * Кпогл., 

де Vекстр. шр. – об'єм екстрагенту в шроті, мл; 

М – маса завантаженої сировини в мацераційний бак, кг; 

Кпогл. – коефіцієнт поглинання сировини - 2,5. 

Результати розрахунків приведено в табл. 4.6. 

Таблиця 4.6 

Результати розрахунку об'єму екстрагенту в шроті 

Маса завантаженої 

сировини, кг 

Коефіцієнт поглинання 

Кп сировини для 

екстракції 

Розрахований об'єм 

екстрагенту в шроті, л 

0,5 2,5 1,25 

 

З метою вивчення оптимізації технологічного процесу з точки зору економії 

екстрагенту було проведено дослідження вибору оптимальних параметрів 

процесу повернення етанолу з проекстрагованої сировини. 

Для цього шрот із завантаження поміщали у лійку Бюхнера, обгортали 

поліетиленовим кульком, включали насос глибокого вакууму та проводили 

відсмоктування екстрагенту зі шроту протягом 1 години. 
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Відсмоктування екстрагенту з двох зразків шроту проводили при значенні 

вакууму – 0,6 кгс/см2, для двох інших зразків значення вакууму складало – 

0,8 кгс/см2. 

Після завершення відсмоктування виміряли кількість відсмоктаного 

екстрагенту і зважували шрот після відсмоктування. 

Результати експерименту наведено у табл. 4.7. 

Таблиця 4.7 

Дослідження оптимальних параметрів значень вакууму 

№ 

зразка 

Маса шроту з 

екстрагентом 

Значення 

вакууму, 

кгс/см2 

Кількість 

відсмоктаного 

слабкого 

екстрагенту, мл, 

Маса шроту після 

відсмоктування 

екстрагенту 

1 122,7 г 
0,8 

55,0 мл 59,84 г 

2 126,4 г 58,0 мл 61,14 г 

3 149,7 г 
0,8 

60,0 мл 83,04 г 

4 144,5 г 62,0 мл 81,63 г 

 

Результати показують, що застосування вакууму з розрідженням - 0,8 кгс/см2 

відбувається зростання кількості злитого слабкого екстрагенту із 56,5 мл (середнє 

значення злитого слабкого екстрагенту зразків 1 та 2) до 61 мл (середнє значення 

злитого слабкого екстрагенту зразків 3 та 4), тобто на 8,0 %. 

Аналіз процесів екстракції вказує, що процес екстрагування сировини 

горлянки повзучої залежить від багатьох чинників, найважливіші з яких: 

гідродинамічні умови, поверхня розділення фаз, різниця концентрацій, метод 

екстрагування, в’язкість екстрагента, температура [12, 28]. На повноту витягу і 

швидкість впливають: характер завантаження сировини, вибір екстрагента, 

пористість та порозність сировини, коефіцієнт вимивання, вплив вібрацій, 

пульсацій, електроімпульсний розряд у рідкому середовищі, здрібнення і 

деформація сировини в екстрагенті [163]. 
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Тривалість процесу екстрагування сировини горлянки повзучої 

пояснюється клітинною будовою тканин органічної сировини, фізіологічний стан 

якої є різноманітним, клітинна оболонка рослин є щільною войлокоподібною 

перегородкою, яка утворена міцелярними нитками целюлози, у клітинній 

оболонці є мікропори (0,1 - 0,2 мкм), які утворюють міжклітинні ходи, оболонка 

клітин має також ультра мікропори і часто покрита речовинами, які зменшують 

ці пори або взагалі закорковують їх (протопектин, лігнін, воски тощо). 

Одним з важливих чинників, що впливає на кінцевий результат отримання 

якісного продукту є визначення ефективності методу екстрагування сировини 

горлянки повзучої, що матиме значний вплив на кінетику процесу, зокрема 

процес масообміну. 

Саме тому було проведено порівняльний аналіз ефективності методів 

мацерації і ремацерації сировини – трави горлянки повзучої. При ремацерації 

екстрагент розділяли на три частини і послідовно настоювали ЛРС з кожною 

частиною, щоразу зливаючи витяжки. Основними БАР досліджуваної рослинної 

сировини є фенольні сполуки (в т.ч. флавоноїди) та полісахариди. 

Вивчення кінетики процесу екстрагування методом мацерації і ремацерації 

проводилось у мацераційному баці лабораторному. 

Цікавим було з´ясувати наскільки змінюється швидкість дифузійних 

процесів, зокрема внутрішньодифузійних процесів екстрагування сировини 

горлянки повзучої у разі зміни методу екстрагування. Під швидкістю процесу 

екстрагування потрібно розуміти зміну концентрації цільової речовини в 

екстрагенті. 

На основі проведеного ситового аналізу сировини горлянки повзучої та 

результатів насипної густини ЛРС визначено оптимальну кількість сировини, що 

необхідна для завантаження екстрактора. Ця кількість склала 0,5 кг ЛРС. 

Завантаження ЛРС у мацераційні баки проводили пошарово. Заповнення їх 

екстрагентом відбувалось до утворення над сировиною так званого «дзеркала», 

тобто висота шару його над сировиною становила 5 см. Процес екстракції 

відбувався при температурі 20 ±2 ºС. 
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Через визначені проміжки часу проводився відбір зразків настойки для 

визначення в ньому вмісту суми поліфенолів, сухого залишку [136]  

Дослідження проведено на трьох серіях настойки трави горлянки повзучої, 

виготовленої методами мацерації і ремацерації. 

Результати залежності вмісту флавоноїдів від часу екстрагування сировини 

горлянки повзучої при використанні методу мацерації і методу ремацерації 

представлено на рис. 4.1. 

 

Рис. 4.1. Результати залежності вмісту флавоноїдів від часу екстрагування 

сировини горлянки повзучої 

 

Результати отримання настойки з сировини горлянки повзучої (рис. 4.1) 

методом ремацерації свідчать, що ефективність екстрагування флавоноїдів, у 

порівнянні із методом мацерації, збільшується на 25 - 30 %, при цьому тривалість 

екстракції зменшується з 7 діб методом мацерації до 3 діб методом ремацерації. 

Результати залежності вмісту сухого залишку від часу екстрагування 

сировини горлянки повзучої при використанні методу мацерації і методу 

ремацерації представлено на рис. 4.2. 
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Рис. 4.2. Результати залежності вмісту сухого залишку від часу 

екстрагування сировини горлянки повзучої 

 

Встановлено, що вміст сухого залишку (рис. 4.2) в настойці горлянки 

повзучої виготовленої методом мацерації майже на 50 % нижчий, ніж в настойці 

виготовленої методом ремацерації. 

Таким чином, нами вивчено технологічні параметри трави горлянки 

повзучої та опрацьовано оптимальні параметри екстрагування. 

Настойку трави горлянки повзучої отримували методом ремацерації з 

поділом екстрагента на частини у співвідношенні сировина : екстрагент - 1:10. 

Обране співвідношення пояснюється комплексом БАР трави горлянки повзучої, 

які представлені речовинами фенольної природи та полісахаридами, які 

потребують значної кількості екстрагента для повноти вилучення. Як екстрагент 

використовували 50 % етанол, який забезпечує повноту виділення зазначених 

груп БАР. 

Процес виробництва настойки включав наступні стадії: підготовка 

сировини і екстрагента; одержання витягу; очистка витягу; стандартизація 

настойки; розлив у флакони; упакування і маркування готової продукції.  

Підготовка сировини і екстрагента включала розведення 96 % етанолу 

водою очищеною до концентрації 50 % і подрібнення сировини до розміру 
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частинок 0,5 – 2,5 мм з подальшим просіювання через набір сит відповідного 

розміру. 

Одержання настойки проводили методом ремацерації з розділенням 

екстрагента на три частини.  

Подрібнену висушену сировину з розміром частинок 0,5 – 2,5 мм 

замочували поза межами мацераційного баку на 4 години. Потім завантажували в 

лабораторний мацераційний бак, зверху накривали фільтруючим матеріалом. 

Далі сировину заливали 50 % етанолом до "дзеркала", товщиною 50 мм і залишали 

для настоювання на 24 години при періодичному струшуванні. Через добу 

витяжку зливали повністю, а сировину знову заливали свіжим екстрагентом до 

"дзеркала" і після настоювання протягом 24 годин одержували другий злив. 

Аналогічно одержували третій злив через 24 години. Після закінчення 

екстрагування сировину вивантажували і відтискали. Усі витяжки об’єднували. 

Отриманий витяг очищали шляхом відстоювання при температурі не вище 

10 °С впродовж 48 год з метою усунення баластних речовин. Після цього 

відстояний витяг фільтрували через скляний фільтр з використанням щільної 

тканини (бязі). 

Готову настойку фасували у скляні флакони з темного скла по 100 мл та 

маркували згідно вимог нормативно-технічної документації. 

Стандартизація настойки. З метою стандартизації настойки та розробки 

МКЯ визначали числові показникі на 5 серіях настойки. Стандартизацію 

проводили згідно з вимогами ДФУ [50]. 

Органолептичні показники. За зовнішним виглядом настойка являла собою 

однорідну прозору рідину, без сторонніх включень, коричневого кольору, 

приємного запаху, гіркуватого смаку. 

Фізико-хімічні показники. Відносна густина. Визначали за методикою ДФУ, 

стаття «Настойки». 

Сухий залишок. Визначали за методикою, наведеною в ДФУ, стаття 

«Настойки». Сухий залишок повинен бути не менше 1,0 %. 
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Об'ємна частка етилового спирту. Визначали за методикою, наведеною в 

ДФУ, «Настойки». 

Ідентифікація. ТШХ, кофейна кислота, рутин. 

Важкі метали. Визначення проводили за методикою, наведеною у ДФУ, 

стаття «Настойки». 

Мікробіологічна чистота. Визначення проводили за методикою, 

наведеною у ДФУ, стаття «Настойки». Не допускається наявність у препараті 

будь-яких бактерій. 

Кількісний вміст. Визначення кількісного вмісту суми поліфенолів 

проводили спектрофотометричним методом за методикою ДФУ. 

Таким чином, на основі встановлених оптимальних параметрів екстракції 

одержано настойку трави горлянки повзучої і проведено її стандартизацію за 

вимогами ДФ України. 

 

4.2. Розробка параметрів одержання витягів концентрованих 

 

Для розробки умов одержання суми біологічно активних речовин з трави 

горлянки повзучої враховували ступінь подрібнення сировини, природу 

екстрагента, час екстракції, співвідношення сировина-екстрагент, кратність 

екстракції. Під час встановлення оптимальних параметрів одержання екстрактів 

використовували реакції ідентифікації та хроматографію, а також визначення 

кількісного вмісту суми поліфенолів й екстрактивних речовин. 

Траву горлянки повзучої заготовляли під час цвітіння в 2017 році в урочищі 

с. Гута Богородчанського району Івано-Франківської області. 

Кількісний вміст суми поліфенолів й екстрактивних речовин визначали за 

фармакопейною методикою [40, 150]. 

Висушену траву горлянки повзучої (втрата в масі при висушуванні 

10 – 12 %) подрібнювали на млинку типу “Ексцельсіор” і просіювали крізь сита з 

діаметром отворів 7; 4,5; 3; 2,5; 2; 1; 0,5; 0,2 мм. 
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З кожної фракції відбирали точну наважку сировини, поміщали в 

круглодонну колбу ємкістю 100 мл, додавали воду очищену у співвідношенні 

сировини до екстрагенту 1 : 50 і нагрівали на водяному нагрівнику протягом 

30 хв при періодичному перемішуванні. Витяжку охолоджували, фільтрували, 

при необхідності доводили водою до початкового об’єму та визначали вміст суми 

поліфенолів та суми екстрактивних речовин. Кількісний вміст суми поліфенолів і 

суми екстрактивних речовин (Х, %) визначали в перерахунку на абсолютно суху 

сировину. 

Результати дослідження впливу ступеня подрібнення повноту екстракції 

БАР з трави горлянки повзучої наведені в табл. 4.8. 

Таблиця 4.8 

Залежність повноти екстракції біологічно активних речовин від ступеня 

подрібнення трави горлянки повзучої 

Ступінь 

подрібнення 

сировини, мм 

Вміст БАР, %, , n = 6 

Сума поліфенолів Екстрактивні речовини 

7 мм 2,18 ± 0,09 15,94 ± 0,72 

4,5 - 7 мм 2,31 ± 0,11 16,50 ± 0,80 

3 - 4,5 мм 2,49 ± 0,12 17,10 ± 0,82 

1 - 2,5 мм 2,98 ± 0,14 17,84 ± 0,64 

0,5 - 1 мм 2,48 ± 0,12 17,18 ± 0,62 

0,2 - 0,5 мм 2,26 ± 0,11 15,15 ± 0,68 

 

Результати свідчать, що оптимальним ступенем подрібнення трави 

горлянки повзучої є 0,5 – 2,5 мм. 

Під час вибору екстрагента враховували хімічний склад сировини трави 

горлянки повзучої, який представлений поліфенольними сполуками. В якості 

екстрагентів було використано воду очищену і водно-спиртові суміші з вмістом 

етанолу 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 70 %, 90 %, 96 %. 

хх 
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Враховуючи оптимальний ступінь подрібнення сировини горлянки 

повзучої одержували витяжки за описаною вище методикою різними 

розчинниками використовуючи співвідношення між сировиною та екстрагентом 

1 : 50. 

Результати кількісного вмісту екстрактивних і діючих речовин у витяжках 

при виборі екстрагенту наведено у табл. 4.9. 

Таблиця 4.9 

Вплив природи екстрагенту на повноту екстракції біологічно активних 

речовин із сировини горлянки повзучої 

Екстрагент Вміст БАР, %, , n = 6 

Сума поліфенолів Екстрактивні речовини 

Вода очищена 2,92 ± 0,13 17,59 ± 0,74 

20% спирт 1,73 ± 0,08 17,95 ± 0,78 

30% спирт 2,11 ± 0,09 18,35 ± 0,90 

40% спирт 2,14 ± 0,10 19,15 ± 0,92 

50% спирт 3,30 ± 0,15 20,09 ± 0,98 

70% спирт 3,18 ± 0,12 25,25 ± 1,12 

90% спирт 2,07 ± 0,07 13,37 ± 0,64 

96% спирт 1,58 ± 0,06 10,15 ± 0,48 

 

Результати досліджень (табл. 4.10) вказують, що найкращими 

екстрагентами, якими досягається найбільший вихід біологічно активних речовин 

з трави горлянки повзучої є вода очищена, 50 % та 70 % етанол. 

Для встановлення оптимального співвідношення між сировиною і 

екстрагентами були використані такі співвідношення 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25, 

1:50. Результати вибору оптимального співвідношення між рослинною 

сировиною і екстрагентами наведено в табл. 4.10. 

  

хх 
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Таблиця 4.10 

Вибір оптимального співвідношення між рослинною сировиною і  

екстрагентом 

Екстрагент 

Співвідношення 

між сировиною 

екстрагентом 

Вміст БАР і екстрактивних речовин, 

%, , n = 6 

Сума 

поліфенолів 

Екстрактивні 

речовини 

Вода очищена 

1:5 

1:10 

1:15 

1:20 

1:25 

1:50 

2,00 ± 0,07 

2,29 ± 0,22 

2,34 ± 0,11 

2,34 ± 0,09 

2,45 ± 0,21 

2,92 ± 0,13 

10,40 ± 0,46 

13,20 ± 0,64 

15,88 ± 0,79 

14,38 ± 0,68 

15,89 ± 0,56 

17,59 ± 0,74 

50 % етанол 

1:5 

1:10 

1:15 

1:20 

1:25 

1:50 

2,60 ± 0,13 

2,48 ± 0,12 

2,84 ± 0,10 

2,98 ± 0,14 

3,15 ± 0,13 

3,30 ± 0,15 

14,79 ± 0,61 

17,94 ± 0,77 

18,12 ± 0,88 

18,48 ± 0,80 

19,52 ± 0,91 

20,09 ± 0,98 

70 % етанол 

1:5 

1:10 

1:15 

1:20 

1:25 

1:50 

2,35± 0,10 

2,65 ± 0,12 

2,75 ± 0,11 

2,86 ± 0,14 

2,98 ± 0,13 

3,18 ± 0,12 

15,92 ± 0,64 

16,20 ± 0,67 

17,99 ± 0,85 

20,05 ± 0,94 

22,72 ± 1,11 

25,25 ± 1,12 

 

В результаті проведених досліджень (табл. 4.10) встановлено, що 

оптимальним співвідношенням між сировиною та екстрагентами для трави г. 

хх 
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повзучої є 1:15 при використанні в якості екстрагента води очищеної і 1:10 при 

використанні 50 % та 70 % етанолу. 

Встановлення оптимального часу одноразової екстракції біологічно 

активних речовин з трави горлянки повзучої проводили водою очищеною, 50 % 

та 70 % етанолом, настоюючи сировину у вибраних співвідношеннях сировина-

екстрагент протягом 15 хв, 30 хв, 60 хв, 90 хв на водяному нагрівнику періодично 

перемішуючи. Результати залежності вмісту БАР в одержаних витяжках від часу 

екстракції наведено в табл. 4.11. 

Таблиця 4.11 

Вплив часу екстракції на вихід біологічно активних речовин з сировини 

горлянки повзучої 

Екстрагент Час екстракції, хв 

Вміст БАР, %, , n = 9 

Сума 

поліфенолів 

Екстрактивні 

речовини 

Вода очищена 

15 

30 

45 

60 

90 

1,42 ± 0,06 

2,34 ± 0,11 

1,48 ± 0,07 

1,40 ± 0,07 

1,38 ± 0,06 

15,86 ± 0,62 

15,88 ± 0,79 

16,00 ± 0,78 

16,82 ± 0,81 

16,92 ± 0,87 

50 % етанол 

15 

30 

45 

60 

90 

2,03 ± 0,09 

2,48 ± 0,12 

2,15 ± 0,10 

1,95 ± 0,08 

1,91 ± 0,07 

16,29 ± 0,66 

17,94 ± 0,77 

18,00 ± 0,79 

23,24 ± 0,91 

19,22 ± 0,84 

70 % етанол 

15 

30 

45 

60 

90 

1,80 ± 0,08 

2,65 ± 0,12 

2,25 ± 0,12 

1,84 ± 0,09 

1,82 ± 0,08 

13,53 ± 0,57 

16,20 ± 0,67 

16,12 ± 0,65 

15,78 ± 0,72 

15,00 ± 0,58 

хх 
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Визначення часу одноразової екстракції (табл. 4.11) вказує, що повнота 

виділення БАР з сировини досягається під час екстракції протягом 30 хв. 

Наступним етапом було встановлення кратності екстракцій сировини трави 

горлянки повзучої. Для цього нами використані при вибраних раніше 

оптимальних умовах, водні і водно-спиртові витяжки після одно- та 

чотирикратної екстракції. Результати вибору оптимальної кількості екстракцій 

наведено в табл. 4.12. 

Таблиця 4.12 

Вплив кількості екстракцій на вихід біологічно активних речовин з 

трави горлянки повзучої 

Екстрагент 
Кількість 

екстракцій 

Вміст БАР і екстрактивних речовин, %, 

, n = 9 

Сума поліфенолів 
Екстрактивні 

речовини 

Вода очищена 

I 2,34 ±0,11 15,88±0,79 

II 1,18±0,08 7,22±0,32 

III 0,89±0,04 3,28±0,16 

IV 0,09±0,004 1,84±0,09 

50 % етанол 

I 2,48±0,12 17,94±0,77 

II 0,92±0,04 6,28±0,30 

III 0,74±0,03 3,14±0,14 

IV 0,24±0,01 1,96±0,08 

70 % етанол 

I 2,65±0,12 16,20±0,67 

II 0,72±0,03 7,43±0,36 

III 0,26±0,01 4,57±0,22 

IV 0,16±0,008 3,14±0,12 

 

хх 
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У результаті проведених досліджень (табл. 4.12) встановлено, що повнота 

екстракції БАР з трави горлянки повзучої досягається під час трикратної 

екстракції. 

Результати проведених досліджень з встановлення оптимальних критеріїв 

одержання екстрактів з трави горлянки повзучої наведено в 

табл. 4.13. 

Таблиця 4.13 

Оптимальні умови екстракції біологічно активних речовин з трави горлянки 

повзучої 

Ступінь 

подрібнення, 

мм 

Екстрагент 

Співвідношення 

між сировиною і 

екстрагентом 

Час 

одноразової 

екстракції, хв 

Кратність 

екстракцій 

0,5 – 2,5 

Вода 

очищена 
1:15 

30 3 
50 % етанол 1:10 

70 % етанол 1:10 

Результати досліджень (табл. 4.13) вказують, що оптимальними умовами 

виділення біологічно активних речовин з сировини горлянки повзучої є 

екстракція подрібненої трави водою очищеною, 50 % та 70 % етанолом на 

водяному нагрівнику протягом 30 хв. Оптимальне співвідношення між 

сировиною та екстрагентом є 1:15 для води очищеної, 1:10 – для 50 % та 70 % 

етанолу. Повнота виділення біологічно активних речовин досягається при 

трикратній екстракції. 

 

4.3. Одержання густих екстрактів горлянки повзучої та їх 

стандартизація 

 

Вихідною сировиною  для  отримання  екстрактів  була  висушена  трава  
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горлянки повзучої (втрата в масі при висушуванні – 10 – 12 %) і подрібнена 

(0,5 – 2,5 мм), заготовлена в 2018 році в околицях с. Гути Богородчанського 

району Івано-Франківської обл. в період цвітіння. 

Досліджувану сировину екстрагували водою очищеною, 50 % та 70 % 

етанолом протягом 30 хв на водяному нагрівнику, у співвідношенні сировиною та 

екстрагентом 1:15 для води очищеної, 1:10 – для 50 % та 70 % етанолу. Екстракцію 

проводили тричі, витяжки об´єднували. 

Очищення витяжок здійснювали шляхом відстоювання при температурі не 

вище 10 оС впродовж 48 год з метою усунення баластних речовин. Після цього 

відстояні витяжки фільтрували. Очищені витяжки упарювали на роторно-

випарному апараті лабораторного типу ИР-1М2 до в’язкої консистенції у два 

етапи. Спочатку весь об’єм екстрактів упарювали до повного відгону етанолу. 

Процес проводили при температурі 60 – 70 оС при розрідженні 0,55 – 0,6 МПа. 

Ступінь упарювання контролювали візуально за об’ємом конденсату спирту, а 

також шляхом заміру концентрації спирту спиртометром в пробах конденсату. 

Відгін проводили до моменту відсутності спирту в пробах; після видалення з 

екстрактів спирту упарювання продовжували при температурі 70 – 80 оС при 

розрідженні 0,6 – 0,65 МПа. Ступінь упарювання контролювали візуально за 

об’ємом конденсату води. Готові екстракти фасували у банки з широким горлом, 

які щільно закриваються, маркували [163]. 

Характеристики екстрактів горлянки повзучої наведено в табл. 4.14. 

Таблиця 4.14 

Характеристика екстрактів горлянки повзучої 

Умовне 

позначення 
Екстрагент 

Органолептичні характеристики Вихід, %, 

, 

n = 3 

Консис-

тенція 
Колір Запах 

1 2 3 4 5 6 

ГПТ-0 Вода 

очищена 

В’язка маса Темно – 

коричне-

вий 

Слабкий, 

специфіч-

ний 

26,2±0,98 

хх 
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Продовж. табл. 4.14 

1 2 3 4 5 6 

ГПТ-5 Етанол 50% В’язка маса Темно – 

коричне-

вий 

Слабкий, 

специфіч-

ний 

28,4±1,21 

ГПТ-7 Етанол 70% В’язка маса Темно – 

коричне-

вий 

Слабкий, 

специфіч-

ний 

28,9±1,24 

 

Результати дослідження вказують, що екстракт трави горлянки повзучої 

ГПТ-5 містять БАР, які проявляють гепатопротекторну, протизапальну, 

кровозупинну та протимікробну активність. 

Стандартизацію густого екстракту трави горлянки повзучої проводили за 

вимогами ДФУ України, а саме опис, ідентифікація, залишкові кількості 

органічних розчинників, втрата в масі при висушуванні, загальна зола, важкі 

метали, мікробіологічна чистота та кількісне визначення діючих речовин. 

Опис. 

В’язка маса однорідної густої консистенції без зайвих домішок темно-

коричневого кольору з характерним запахом трави горлянки повзучої. 

Розчинність. 

Розчинний 50 % спирті, ацетоні. 

Ідентифікація. 

Визначення основних груп БАР проводили методом тонкошарової 

хроматографії на пластинках. За допомогою ТШХ в екстрактах за інтенсивністю 

забарвлення плям їх флуоресценцією в УФ світлі до і після обробки відповідними 

реактивами виявлено гідроксикоричні кислоти, флавоноїди. 

Втрату в масі при висушуванні визначали за методикою ДФУ [50]. В 

результаті проведених досліджень встановлено, що втрата в масі при висушуванні 

становить 22,49 – 23,63 %. 
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Вміст загальної золи – не більше 5 %.  

Отримувані екстракти витримували випробування на важкі метали, вміст 

яких не перевищував 0,01 %. 

Мікробіологічна чистота. 

Вивчення мікробіологічної чистоти проводили відповідно до вимог ДФУ, 

5.1.4 N, 2.6.13 N. Категорія 3 В. 

Випробовування на мікробіологічну чистоту складається з кількісного 

визначення життєздатних бактерій та грибів, а також виявлення певних видів 

мікроорганізмів, наявність яких не допускається в нестерильних лікарських 

засобах. 

Кількісне визначення діючих речовин. 

Визначення проводили спектрофотометричним методом в перерахунку на 

пірогалол. Суміш 2 мл одержаного розчину, 1 мл фосфорномолібденово-

вольфрамового реактиву і 10 мл води доводили розчином натрію карбонату до 

об'єму 25 мл. Через 30 хв вимірювали оптичну густину розчину при довжині хвилі 

760 нм. 

При встановленні терміну придатності в процесі зберігання при кімнатній 

температурі (15 – 25 оС) і в прохолодному місці (8 – 15 оС) встановлено, що 

досліджуваний екстракт не змінював основних показників якості впродовж 2 

років. 

На основі проведених досліджень запропоновано показники доброякісності 

густого екстракту трави горлянки повзучої, які включено до проєкту МКЯ 

«Горлянки повзучої екстракт густий». 

Показники якості густого екстракту трави горлянки повзучої наведено в 

табл. 4.15. 
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Таблиця 4.15 

Показники якості екстракту горлянки повзучої трави 

(екстрагент – 50 % етанол) 

  

Показник 

якості 
Допустимі межі 

Результат 

Серія 

001 

Серія 

002 

Серія 

003 

Опис 

В’язка маса з характерним 

запахом трави горлянки 

повзучої однорідної густої 

консистенції без зайвих 

домішок темно-коричневого 

кольору 

відповідає 

Розчинність Легко розчинний у 50 % 

етанолі, ацетоні 
«-//-» 

Ідентифі-

кація діючих 

речовин 

ТШХ, виявлення кофейної 

кислоти, рутину 
«-//-» 

Важкі 

метали 
Не більше 0,01 % «-//-» 

Втрата в 

масі 

при 

висушуванні 

Не більше 25,0 % 
23,63 ± 

0,96 

23,60 ± 

0,92 

22,49 ± 

0,85 

Загальна 

зола 
Не більше 5,0 % 

2,91 ± 

0,13 

2,90 ± 

0,12 

3,01 ± 

0,14 

Мікробіоло-

гічна 

чистота 

В 1 г субстанції не більше 100 

мікроорганізмів (бактерій і 

грибів сумарно). Не 

допускається наявність 

ентеробактерій та деяких 

інших грамнегативних 

бактерій, Pseudomos aeru-

ginoza та Staphylococcus 

aureus в 1 г 

відповідає 

Сума 

поліфенолів 
Не менше 8 % 

8,4 ± 

0,19 

8,9 ± 

0,12 

9,1 ± 

0,15 
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4.4. Дослідження токсичності та фармакологічної активності 

екстрактів горлянки повзучої 

 

Першим з етапів доклінічного дослідження є вивчення гострої токсичної дії, 

її характер і можливість шкідливого впливу досліджуваних субстанцій на 

організм експериментильних тварин. Результати вивчення гострої токсичності 

дають інформацію для використання сировини для подальших фармакологічних 

досліджень [184]. 

 

4.4.1. Дослідження гострої токсичності. Для отримання настойки 

використовували як екстрагент 50 % етиловий спирт, тому необхідно було 

вивчення гострої токсичності такої концентрації спирту. Реакція тварин 

дослідних груп (ІІ-V) на введення екстрактів була такою ж, як і тварин 

контрольної групи (I) на введення води очищеної – реакція на стрес від 

проведених із тваринами маніпуляцій. Було помітне незначне збільшення рухової 

активності з поступовим заспокоєнням тварин. При введенні тваринам 50 % 

етилового спирту (група VI) спостерігали ознаки алкогольного сп'яніння 

впродовж 12 годин: зниження рухової активності, порушення координації рухів, 

сонливість, незначну агресивність, світлобоязнь. При одноразовому 

внутрішньошлунковому введенні припустимих доз досліджуваних екстрактів 

жодна тварина не загинула. Спостереження проводили впродовж 14 днів, 

досліджувані екстракти, настойка та 50 % етиловий спирт не чинили негативної 

дії на функціонування життєво важливих органів і систем (печінки, нирок, крові). 

Впродовж всього дослідження здійснювали спостереження за клінічним станом 

та поведінкою дослідних тварин [93, 124, 149, 186, 190]. Після закінчення 

експерименту тварин декапітували шляхом евтаназії під ефірним наркозом. 

Відомо, що токсична дія деяких препаратів рослинного походження і лікарських 

препаратів синтетичного походження має найбільший вплив на такі органи як 

печінка та нирки. Тому нами було вивчено макроскопічну будову цих органів. 

При паталого-анатомічному розтині лабораторних мишей встановлено, що за 
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формою, розміром, кольором та консистенцією органи тварин, яким вводили 

досліджуванні екстракти, не відрізнялися від органів тварин контрольної групи. 

Серозні покривні тканини в черевній порожнині незмінені. 

Отримані результати свідчать, про відсутність гепатотоксичності під час 

прийому екстрактів горлянки повзучої. Результати досліджень наведено в табл. 4.16. 

Таблиця 4.16 

Результати дослідження гострої токсичної дії водного та водно-спиртових 

екстрактів горлянки повзучої трави 

№ 

з/п Назви 

досліджуваної 

речовини 

Умовне 

позначення 

Кількість 

тварин / 

кількість 

загиблих 

тварин 

LD50, 

мг/кг 

Клас 

токсичності 

1 Екстракт 

горлянки 

повзучої 

(екстрагент – 

вода очищена) 

ГПТ-О 6/0 >5000 V клас 

2 Екстракт 

горлянки 

повзучої 

(екстрагент – 

50% етанол) 

ГПТ-5 6/0 >5000 V клас 

3 Екстракт 

горлянки 

повзучої 

(екстрагент – 

70 % етанол) 

ГПТ-7 6/0 >5000 V клас 

4 Настойка 

горлянки 

повзучої 

(екстрагент – 

50 % етанол) 

НГТ – 5 6/0 >5000 V клас 

 

Отже, в результаті проведеного дослідження нами встановлено, що 

внутрішньошлункове введення екстрактів та настойки трави горлянки повзучої у 
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дозі 5000 мг/кг не призводили до загибелі тварин, що свідчить про відсутність 

токсичної дії в даній дозі та характеризує їх, як практично нетоксичні (V клас 

токсичності, LD50 > 5000 мг/кг) відповідно до класифікації речовин за 

токсичністю [53]. 

Нами було проведено вивчення динаміки зміни маси тіла тварин після 

одноразового введення екстрактів горлянки повзучої, результати представлені в 

табл. 4.17. 

Таблиця 4.17 

Динаміка зміни маси тіла мишей після одноразового введення 

екстрактів та настойки горлянки повзучої 

№ 

з/п 

Група 

тварин 

Маса тіла тварин, г; , n=6 

1 день 3 день 7день 14 день 

1 Інтактні 

тварини 
20,67±0,63 21,03±0,43 21,52±0,27 22,28±0,23 

2 ІІ 20,53±0,47 20,99±0,51 21,40±0,45 22,04±0,28 

3 ІІІ 20,99±0,53 21,59±0,43 21,98±0,47 22,53±0,46 

4 ІV 21,73±0,64 22,17±0,59 22,50±0,67 23,07±0,55 

5 V 21,93±0,25 22,28±0,22 22,68±0,29 23,24±0,57 

6 VI 21,87±0,49 22,15±0,44 22,52±0,40 22,98±0,27 

 

Отримані результати (табл. 4.18) щодо динаміки зміни ваги тіла тварин 

свідчать, що маса тіла тварин контрольної групи і тварин, які брали участь в 

експерименті зростає поступово та суттєво не відрізняється. 

Дослідження деяких біохімічних показників крові проводили на базі центру 

біоелементології Івано-Франківськго національного медичного університету 

(атестат акредитації № 037/14 від 29 квітня 2014 р.). Результати 

експериментальних даних наведено в табл. 4.18. 

 

хх 
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Таблиця 4.18 

Біохімічні показники крові тварин 

№ 

з/п 

Група 

тварин 

Показник, , n=6 

АлАТ, мккат/л АсАТ, мккат/л Коефіцієнт де Рітіса (КдР) 

1 І 0,25±0,005 0,32±0,009 1,27 

2 ІІ 0,27±0,003* 0,32±0,008* 1,19 

3 ІІІ 0,26±0,002* 0,33±0,011* 1,29 

4 ІV 0,26±0,012* 0,32±0,007* 1,24 

5 V 0,27±0,002* 0,31±0,015* 1,15 

6 VI 0,24±0,010* 0,32±0,007* 1,27 

Примітка. * - достовірність відхилення по відношенню до даних групи 

інтактних тварин (р ≤ 0,05). 
 

Результати аналізу деяких біохімічних показників крові (табл. 4.18) 

свідчать, що співвідношення активності амінотрансфераз крові має діагностичне 

значення за рахунок органоспецифічності та органелоспецифічності ензимів. 

АлАТ переважає в печінці, а АсАТ – в міокарді, відповідно, при інфаркті міокарда 

або гепатиті виявиться підвищена активность в крові даних ферментів. Найбільш 

відомим коефіцієнтом, що використовується в клініці, є коефіцієнт де Рітіса 

(КдР), який відображає співвідношення активності аспартатамінотрансферази й 

аланінамінотрансферази крові (АсАТ / АлАТ) [128]. 

Отже, проведено вивчення гострої токсичності екстрактів трави горлянки 

повзучої і встановлено, що введення екстрактів (ГПТ-0, ГПТ-5, ГПТ-7) та 

настойки у дозі 5000 мг/кг не спричинило загибелі тварин, що вказує на 

відсутність значимої токсичної дії екстрактів в даній дозі, та характеризує їх як 

практично нетоксичні (V клас токсичності, LD50 > 5000 мг/кг) відповідно до 

класифікації речовин за токсичністю. 

 

хх 
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4.4.2. Дослідження гепатопротекторної активності. Захворювання 

гепатобіліарної системи становлять важливу проблему, яка постає перед 

сучасною медициною. У комплексній терапії таких станів призначають засоби, 

які відносяться до гепатопротекторів, здатних захищати або навіть стабілізувати 

мембрани гепатоцитів. Актуальним є пошук нових засобів з гепатопротекторною 

активністю рослинного походження. Найбільший інтерес представляють 

рослини, які вміщують поліфенольні субстанції, що здатні впливати на головні 

ланки патогенезу захворювань гепатобіліарної систем [100]. 

Результати біохімічних досліджень сироватки крові і гомогенату печінки 

представлено в табл. 4.19. 

Таблиця 4.19 

Вплив екстрактів та настойки горлянки повзучої на біохімічні показники 

сироватки крові та стану печінки при гострому гепатиті 

Біохімічні і 

гематоло-гічні 

показники 

Об'єкти дослідження 

С
и

л
іб

о
р
 

Г
П

Т
-0

 

Г
П

Т
-5

 

Г
П

Т
-7

 

Н
Г

Т
-5

 

5
0

%
 о

л
ій

н
и

й
 

р
-н

 C
C

l 4
 

Ін
та

к
тн

і 

тв
ар

и
н

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кількість тварин 6 6 6 6 6 6 6 

Доза, мг/0,1 кг 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0,8 мл - 

Сироватка крові 

АлАТ, 

мкмоль/год.мл 

3,70 ± 

0,18 

4,01± 

0,19 

4,61± 

0,12** 

4,89 ± 

0,19 

4,95± 

0,19 

6,12 ± 

0,23** 

1,07± 

0,04** 

АсАТ,  

мкмоль/год.мл 

3,25 ± 

0,15 

2,30± 

0,10 

2,93± 

0,11 

3,83 ± 

0,14 

2,95± 

0,12 

4,03± 

0,15 

1,13± 

0,04 

ТБК-реактанти 

нмоль/мл 

3,45 ± 

0,12 

3,42± 

0,12** 

3,52± 

0,17* 

3,50± 

0,12 

3,50± 

0,12 

5,47± 

0,27** 

3,27± 

0,11 

Аргіназа,  

мкмоль/0,1 мл 

0,85 ± 

0,04 

0,61± 

0,02 

0,70± 

0,03 

0,68± 

0,01 

0,85± 

0,04 

1,21± 

0,09 

0,58± 

0,02 
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Продовж. табл. 4.19 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Церулоплазмін, 

у.о.  

25,5 ± 

0,95 

25,41± 

0,98 

24,89± 

0,85 

25,01 ± 

0,97 

25,01± 

0,94 

19,01± 

0,78 

27,00± 

0,84 

Гомогенат печінки 

ТБК-реактанти 

мкмоль/г 

34,15± 

1,23* 

30,35± 

1,14** 

34,06± 

1,12** 

34,23 ± 

1,16 

34,29± 

1,20 

64,31± 

2,98** 

27,23± 

0,88 

Примітка. * - достовірність відхилення по відношенню до даних групи 

інтактних тварин (р ≤ 0,05); ** - достовірність відхилення по відношенню до 

даних контрольної групи тварин (р ≤ 0,05). 

 

Одночасне застосування екстрактів, настойки та гепатотоксичної отрути 

призводило до зменшення вмісту вмісту ТБК-реактантів в 1,58; 1,56; 1,55 та 1,5 

разів відповідно та зменшенні активності АлАТ – в 1,52; 1,32; 1,25 та 1,23 рази у 

сироватці крові піддослідних тварин і гомогенаті печінки 1,88; 2,11; 1,87 та 1,89 

рази відповідно, в порівнянні з контрольною групою тварин. 

Руйнування компонентів клітинної мембрани (табл. 4.19) обумовило 

розвиток виразного цитолітичного синдрому, про що свідчить зростання 

активності АлАТ в сироватці крові в 5,7 раза. Розвиток гострого токсичного 

гепатиту характеризувався посиленням перекисних катаболічних перетворень, 

про що свідчить зростання вмісту ТБК-реактантів в сироватці крові та гомогенаті 

печінки контрольної групи тварин в 1,7 та 2,3 рази відповідно, порівняно з 

показниками інтактних тварин. 

Результати досліджень свідчать (рис. 4.4), що одноразове введення 

тетрахлорметану супроводжувалося розвитком гострого токсичного ураження 

печінки, втрачена структурованість, печінкові пластинки дезорганізовані, ворітна 

тріада не візуалізується [286, 287]. Міжчасточкові простори розширені, 

деформовані, з вираженою лімфоцитарною інфільтрацією. Межі гепатоцитів 

розмиті, у багатьох полях зору ядра не прослідковуються. Виражений макро- та 

мікровезикулярний компонент у цитоплазмі гепатоцитів периферичної зони. 
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Рис. 4.3. Структурні особливості печінкових часточок при впливі 

токсиканта. 1 – деструктуровані гепатоцити, 2 – лімфоцити. Забарвлення: 

гематоксилін і еозин. Зб.: х200 

 

Застосування екстрактів ГПТ-0, ГПТ-5, ГПТ-7, НГТ-5 і препарату 

порівняння «Силібор» на тлі експериментального гепатиту супроводжувалося 

помітним зменшенням патологічних проявів (рис. 4.5). 

Найкращий результат виявлено у тварин, яким вводили НТГ-5, 

гістоструктура печінки характеризується впорядкованістю печінкових пластинок 

та візуалізацією складових ворітної тріади. Гепатоцити периферичної зони 

полігональної форми, їх цитоплазма виповнена дрібнодисперсним вмістом і 

рівномірно заповнена дрібними везикулами. Проміжна та центральна зони 

печінкової часточки демонструють структурованість гепатоцитів і синусоїдів 

(рис. 4.5). 

 

Рис. 4.4. Структурні особливості печінкових часточок тварин, яким вводили 

НТГ-5: 1 – печінкові перекладки, 2 – синусоїди, 3 – кровоносна судина. 

Забарвлення: гематоксилін і еозин. Зб.: х200 
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У печінці тварин, які отримували препарат «Силібор», при світлооптичному 

дослідженні виявляються радіально зорієнтовані до центральної вени печінкові 

перекладки, які представлені двома рядами гепатоцитів. Синусоїди у вигляді 

оптично просвітлених щілин, не інфільтровані. Цитоплазма гепатоцитів 

дрібнозерниста, ядра округлі, прослідковуються ядерця. В окремих полях зору 

помітні поодинокі дистрофічно змінені гепатоцити, цитоплазма та ядра яких 

помірно гіпохромні (рис. 4.6). 

 

Рис. 4.6. Структурні особливості печінкових часточок тварин, які 

отримували препарат «Силібор». 1 – печінкові пластинки, 2 – синусоїд, 

3 – центральна вена. Забарвлення: гематоксилін і еозин. Зб.: х200 

 

Одержані результати проведених досліджень свідчать, що екстракти трави 

горлянки повзучої при гострому токсичному уражені печінки проявляють 

виразну гепатопротекторну активність, пригнічуючи перекисні деструктивні 

процеси та зменшуючи розвиток синдрому цитолізу і практично не поступаються 

гепатопротекторній дії препарату порівняння «Силібор». 

 

4.4.3. Дослідження протизапальної активності настойки та екстрактів 

горлянки повзучої. Дані, щодо впливу екстрактів трави горлянки повзучої та 

препаратів порівняння на розвиток набряку лапи щурів представлено у табл. 4.20. 
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Таблиця 4.20 

Вплив екстрактів горлянки повзучої  та референс–препаратів на приріст 

об’єму лапи щурів 

№
 г

р
у

п
и

 

Д
о

сл
ід

ж
у

в
ан

а 

су
б

ст
ан

ц
ія

 
Доза, 

мг/кг 

Приріст об’єму лапи щура, 

у.о., хх  , n=8 

1 год 2 год 4 год 

I ГПТ-0 100 43,80±2,07* 58,43±2,54 82,34±4,08** 

IІ ГПТ-5 100 42,88±2,04* 56,45±2,22** 45,52±2,03 

IІІ ГПТ-7 100 49,03±2,03 62,46±2,83 65,35±3,04 

IV НГТ-5 100 40,59±1,78* 50,78±2,22** 44,88±2,04 

V 
Спирт етиловий 

50% 
 48,82±2,22* 62, 46±2,33 82,3±4,03** 

VІ Кверцетин 50 46,57±2,19 63,2±2,25 61,09±2,85 

VІI Диклофенак натрію 8 39,17±1,93** 33,60±1,65* 35,52±1,83* 

VІII Контроль - 44,88±2,04 71,67±3,02 132,29±6,04 

Примітки. * - відхилення достовірне відносно показника групи контрольної 

патології, р ≤ 0,05; ** - відхилення достовірне відносно показника препарату 

порівняння диклофенаку натрію, р  ≤ 0, 05 

 

Антиексудативна активність екстрактів трави горлянки повзучої 

представлена у табл. 4.21. 

Таблиця 4.21 

Вплив екстрактів трави горлянки повзучої на пригнічення запальної 

реакції кінцівки щурів 

№ 

групи 
Досліджувана субстанція 

Показник пригнічення запальної реакції, % 

1 год 2 год 4 год 

1 2 3 4 5 

I ГПТ-0 2,82 5,8 9,84 
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Продовж. табл. 4.21 

1 2 3 4 5 

IІ ГПТ-5 6,8 15,7 20,52 

IІІ ГПТ-7 4,7 6,3 11,8 

IV НГТ-5 6,5 15,9 21,24 

V Спирт етиловий 50% 2,0 4,4 6,2 

VI Кверцетин 5,8 13,4 17,2 

VII Диклофенак натрію 17,97 31,54 45,14 

 

Результати дослідження (табл. 4.21) свідчать, що антиексудативна 

активність екстрактів ГПТ-0, ГПТ-7 та кверцетину проявлялася поступово і 

досягав свого максимуму протягом 4 години від початку експерименту, що 

свідчить про помірний вплив даних субстанцій на пригнічення дії всіх медіаторів 

запалення, але найбільше на дію простагландинів. Протизапальна дія носить 

незначний характер, не має фармакологічного значення, оскільки для 

експериментального вивчення протизапальних засобів значущим є рівень 

фармакологічної активності не менше 20 % [84, 130, 176]. Активність екстракту 

ГПТ-5 та НГТ-5 зростає протягом 2 годин у період вивільнення ранніх медіаторів 

запалення (кініну та гістаміну), що підтверджує наявність виявлених нами 

поліфенольних сполук, які проявляють антигістамінну та поліоксигеназну 

активність. Отримані результати свідчать, що через 2 години екстракт ГПТ-5 та 

НТГ - 5 перевищили антиексудативний ефект референс препарату кверцетину, 

більш ніж в 1,2 рази і тримався 2 години. Активність спирту етилового незначна. 

Ефект диклофенаку натрію проявляється відразу, значимо зростає вже через 2 

години і досягає максимуму протягом 4 години від початку експерименту, що 

вказує на значне пригнічення всіх груп медіаторів запального процесу. В 

контрольній групі тварин, які не отримували лікування, набряк збільшувався 

протягом 4-х годин. 
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4.4.4. Дослідження ранозагоювальної та кровозупинної дії. Вивчення 

ранозагоювальної та кровозупинної дії було проведено на 42 мурчаках, які 

вирощені у віварію ІФНМУ. У якості препарата порівняння використовували 

препарат «Ротокан», який є комбінованим рослинним препаратом, дія якого 

зумовлена фізіологічно активними речовинами, що входять до складу препарату 

(квітки ромашки, квітки календули, трава деревію) та чинять протизапальну, 

протимікробну та спазмолітичну дію, а також знижують проникність капілярів, 

посилюють і прискорюють процеси регенерації слизових оболонок (покращують 

трофічні процеси) і мають помірні гемостатичні властивості. Лінійну різану рану 

(модель рани) моделювали шляхом розрізу усіх шарів шкіри та мязового шару на 

боковій поверхні живота за допомогою скальпеля. Операційну ділянку 

попередньо зістригали від шерсті, обробляли 5 % розчином йоду та обезболювали 

барбаміловим наркозом (0,8 мл на 100 мг маси 1% водний розчину барбамілу). 

Розмір модельної рани 1,5 x 0,3 см. 

Тривалість кровотечі визначали за часом (методом Дюка) при умові 

спонтанної тривалості зупинки відразу після розрізу тканин [110]. Результати 

дослідження тривалості кровотечі (М ± m, с) у мурчаків з різаної рани за місцевого 

застосування екстрактів та препарату «Ротокан» наведені у табл. 4.22. 

Таблиця 4.22 

Вплив настойки, екстрактів трави горлянки повзучої та референс 

препарату « Ротокан» на тривалість кровотечі 

№ з\п 
Досліджувана 

субстанція 

Час тривалості 

кровотечі, хх   ,с 

Зменшення часу 

кровотечі, % 

1 ГПТ-0 90,45 ±1,88 40,59 

2 ГПТ-5 110,35 ±1,12 27,52 

3 ГПТ-7 125,10 ±1,44 17,83 

4 НТГ-5 60,12 ±0,97 60,51 

5 «Ротокан» 72,15 ±1,11 52,61 

6 Інтактні тварини 152,25 ±1,65 - 
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Отримані результати свідчать (табл. 4.22), що при місцевому застосуванні 

екстрактів горлянки (накладання серветки, просоченої досліджуваними 

екстрактами, безпосередньо на ранову поверхню відразу після нанесення рани) 

час кровотечі суттєво зменшувався у порівнянні з контрольною групою тварин. 

Найбільш суттєве зниження кровотечі викликало застосування настойки НТГ-5 

на 60,51 %, кровозупинна активність препарату «Ротокан» зменшилась на 52,61 % 

в порівнянні з контрольною групою. Отже, можна зробити висновок про те, що 

при нанесенні екстрактів НТГ-5 на рану зупинка кровотечі відбувалась у 1,15 рази 

швидше, ніж при нанесенні екстракту препарату порівняння. Проведені нами 

дослідження вказують на наявність місцевої гемостатичної дії у субстанціях 

горлянки повзучої. 

Результати дослідження динаміки перебігу раневого процесу при 

застосуванні настойки та екстрактів горлянки повзучої наведено в 

табл. 4.23. 

Таблиця 4.23 

Динаміка перебігу раневого процесу при застосуванні настойки та 

екстрактів горлянки повзучої 

 

Дослідні 

групи 

тварин 

Визначення площі загоєння рани від загальної площі раневої 

поверхні, % 

Доба 

3 день 5 день 7 день 9 день 14 день 16 день 

ГПТ-О 4,3 ±0,12 10,45 ±0,40 46,90 ±1,83 74,25 ±3,21 92,8 ±4,13 100 

ГПТ-5 7,00 ±0,16 25,83 ±1,13 62,92 ±2,84 100 100 100 

ГПТ-7 6,75 ±0,13 24,75 ±1,12 60,44 ±2,62 83,63 ±4,12 100 100 

НТГ-5 7,10 ±0,11 25,35 ±1,10 68,25 ±2,88 100 100 100 

«Ротокан» 7,5 ±0,12 28,35 ±1,12 69,45 ±2,92 100 100 100 

Інтактні 

тварини 
4,2 ±0,16 19,15 ±0,09 55,25 ±2,34 70,14 ±0,14 92,24±4,11 100 
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Результати дослідження динаміки перебігу раневого процесу при 

застосуванні настойки та екстрактів горлянки повзучої (табл. 4.23) свідчать, що з 

9 дня місцевого застосування настойки НТГ-5, екстракту ГПТ-5 та препарату 

порівнянн «Ротокан» відбувалося повне загоєння ран. 

 

4.4.5. Дослідження протимікробної дії екстрактів горлянки повзучої. 

Нами встановлено бактерицидну і бактеріостатичну активність екстрактів трави 

горлянки повзучої відносно різних мікробних культур. Бактерицидний характер 

дії проявлявся формуванням виразних зон повного пригнічення росту тест-

культури навколо лунок з екстрактами. При бактеріостатичній дії екстрактів 

спостерігали зони часткового пригнічення росту мікроорганізмів, які не мали 

чітких країв, а в межах цих зон формувалися атипові колонії (рис. 4.7) [90, 165]. 

Результати протимікробної активність екстрактів трави горлянки повзучої, 

виготовлених на ГПТ-4 (екстрагент - 40 % етанол), ГПТ-5 (екстрагент - 50 % 

етанол), ГПТ-7 (екстрагент - 70 % етанол) і ГПТ-9 (екстрагент - 90 % етанол), 

відносно культур ентерокока Enterococcus faecslis (A) і -гемолітичного 

стрептокока групи G Streptococcus group G (B) наведено на рис. 4.7. 

  
Рис. 4.7. Протимікробна активність екстрактів трави горлянки повзучої, 

виготовлених на ГПТ-4 (екстрагент - 40 % етанол), ГПТ-5 (екстрагент - 50 % 

етанол), ГПТ-7 (екстрагент - 70 % етанол) і ГПТ-9 (екстрагент - 90 % етанол), 

відносно культур ентерокока Enterococcus faecslis (A) і -гемолітичного 

стрептокока групи G Streptococcus group G (B) 
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Отримані експериментальні дані наведені в табл. 4.24. 

Таблиця 4.24 

Протимікробна активність екстрактів трави горлянки повзучої 

Екстракти трави горлянки повзучої 

Назва екстракту ГПТ-4 ГПТ-5 ГПТ-7 ГПТ-9 

Мікробні культури 

1 2 3 4 5 

Стафілококи 

Staphylococcus (S.) 

aureus 
0 0 6,36 ± 0,28 6,47 ± 0,32 

S. haemolyticus 6,58 ± 0,12 6,95 ± 0,46 5,84 ± 0,27 5,89 ± 0,21 

S. epidermidis 0 5,01 ± 0,64 4,48 ± 0,30 13,79 ±0,23* 

Ентерококи 

Enterococcus 

faecalis 
3,83 ± 0,20 7,29 ± 0,34* 11,49 ± 0,61* 10,66 ±0,06* 

-гемолітичні стрептококи 

Streptococcus (St.) 

pyogenes (групи A) 
0 11,96 ± 0,67* 13,99 ± 0,67* 12,14±0,47* 

St. agalacticae 

(групи B) 
0 0 9,31 ± 0,49* 14,78±0,21* 

St. group G 4,39 ± 0,09 4,65 ± 0,26 12,27 ± 0,10* 16,45±0,55* 

 -гемолітичні стрептококи 

St. gordonii 4,63 ± 0,12 4,51 ± 0,30 13,24 ± 0,60* 17,45±0,35* 

St.sanguinis 0 11,82 ± 0,40* 0 15,18±0,91 

St. oralis [8,96 ± 0,61]* 12,14 ± 0,34* 12,13 ± 0,13 18,20±1,01* 

St. pneumoniae [6,37 ± 0,24]* [10,86 ±0,30]* [11,01 ±1,57]* 15,20±1,43* 

Бацили 

Bacillus subtilis 4,07 ± 0,29 8,29 ± 0,48* 4,48 ± 0,69 11,12±0,65* 

Ентеробактерії 

Escherichia coli 0 0 5,80 ± 0,42 0 

Escherichia 

fergusonii 
0 0 3,86 ± 0,19 10,76±0,20* 

Citrobacter freundii 0 3,89 ± 0,08 12,45 ± 0,50* [8,75±0,31]* 

Morganella morganii 4,07 ± 0,14 4,44 ± 0,35 5,66 ± 0,10* 5,81±0,26 

Providencia rettgeri 0 0 9,09 ± 0,21* 6,80±0,42 

Providencia stuartii 0 5,10 ± 0,44 8,61 ± 0,46* [9,38±0,19] 

Klebsiella 

pneumoniae 
0 0 5,68 ± 0,40 8,36 ± 0,49* 
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Продовж. табл. 4.24 

1 2 3 4 5 

Псевдомонади 

Pseudomonas 

aeruginosa 

0 0 0 0 

Дріжджоподібні гриби роду Candida  

C. albicans 0 0 [10,36 ± 0,48] 20,64±0,46* 

C. tropicalis 0 0 [5,35 ± 0,63] 9,24±0,34* 

C. lusitaniae 3,92±0,16 5,25±0,72 [4,98 ± 0,55] 4,21±0,64 

C. lipolytica 0 4,65±0,55 [5,83 ± 0,28] 5,99±0,84 

C. kefyr 3,10 ± 0,16 4,38 ± 0,29 [9,55 ± 0,35] 8,72±0,93 
 

Примітки. 1 - у квадратних дужках наведено зони часткового пригнічення 

росту мікроорганізмів (бактеріостатична/фунгістатична дія);* – p < 0,01 при 

порівнянні з контролем (чистий екстрагент) 

 

У результаті проведених досліджень встановлено, що екстракти трави 

горлянки повзучої вміщують біологічно активні сполуки, що здатні затримувати 

ріст мікроорганізмів, в меншій чи більшій мірі, залежно від концентрації етанолу 

як екстрагенту.  

Екстракти горлянки повзучої виявили вищу активність відносно 

грампозитивних мікроорганізмів. Особливо чутливими були стрептококи. 

Екстракти трави горлянки, виготовлені на ГПТ-7 (екстрагент - 70 % етанол) і 

ГПТ-9 (екстрагент - 90 % етанол), зумовлювали виражене пригнічення росту 

патогенних -гемолітичних стрептококів груп А і G – збудників тонзилітів і ангін 

(рис. 4.7), а також -гемолітичного стрептокока групи В – збудника запальних 

процесів зовнішніх жіночих статевих органів. Умовно-патогенні -гемолітичні 

стрептококи оральної мікрофлори St. oralis, St. sanguinis, St. gordonii (які можуть 

спричинювати гнійно-запальні процеси слизової оболонки ротової порожнини і 

тканин пародонту в стоматологічній практиці) виявили також виcоку чутливість 

до екстрактів ГПТ-7 та ГПТ-9. Відносно цих мікроорганізмів було отримано 

найбільші зони пригнічення росту при тестуванні екстракту ГПТ-9 їх діаметри 

сягали 15,18 – 18,20 мм. Ріст S. sanguinis і St. oralis, крім того, виразно пригнічував 

екстракт ГПТ-5. Стосовно основного збудника бактеріальних респіраторних 
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інфекцій (бронхітів, отитів, синуситів) пневмокока St. Pneumonia ГПТ-5 та ГПТ-7 

проявили бактеріостатичну, а екстракт ГПТ-9 і – виражену бактерицидну 

активність. Таким чином, можна висловити припущення про перспективність 

застосування екстрактів з трави горлянки повзучої для лікування стрептококових 

інфекцій у стоматологічній, педіатричній та ЛОР-практиці. 

Достатньо високу чутливість до ГПТ-7 та ГПТ-9 проявляв ентерокок 

E. faecalis – поширений збудник урологічних і ранових інфекцій. Цей результат 

заслуговує на особливу увагу у зв'язку з високою прородною резистентністю 

ентерокока до антибіотиків більшості груп. 

Найбільш поширені збудників гнійно-запальних процесів стафілококи за 

чутливістю до екстрактів трави горлянки повзучої значно поступаються 

стрептококам. Слабкою чутливістю до усіх випробуваних препаратів 

характеризуються S. aureus і S. haemolyticus. Ріст культури S. epidermidis 

достовірно пригнічував лише екстракт трави горлянки, виготовлений на 90 % 

етанолі. 

Грамнегативні бактерії в цілому характеризуються значно меншою 

чутливістю до біологічно активних сполук екстрактів горлянки повзучої. 

Абсолютно не чутливою до них виявилася нормальна кишкова паличка. Але 

проявляється тенденція до здатності ГПТ-7 і ГПТ-9 пригнічувати ріст Escherichia 

fergusonii, яка володіє зниженою ферментативною активністю, а також 

цитробактерів та представників гнилісної мікрофлори кишечника провіденцій і 

морганел. Тому можна розглядати питання про включення трави горлянки 

повзучої в якості допоміжного компонента при створення трав'яних зборів та 

компленкних фітозасобів для лікування легких форм дизбактеріозів кишечника. 

Стосовно більшості видів дріжджоподібних грибів роду Candida екстакти 

трави горлянки повзучої проявили слабку фунгістатичну активність. В цьому 

відношенні заслуговує на увагу лише фунгіцидна дія екстракту ГПТ-9 відносно 

полірезистентних до класичних протигрибкових засобів штамів C. albicans і 

C. tropicalis. 
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В ході виконаних досліджень встановлено важливу закономірність – 

протимікробна активність екстрактів трави горлянки збільшується пропорційно 

до зростання концентрації етанолу в екстрагуючому розчині. Це може свідчити 

про переважні гідрофобні властивості біологічно активних сполук, які 

забезпечують протимікробну активність екстрактів. 

 

Висновки до розділу 4 

1. Вивчено технологічні параметри екстракції біологічно активних речовин 

з сировини горлянки повзучої, які максимально забезпечують Вихід білогічно 

активних речовин (оптимальні частки – 0,5 – 2,5 мм, екстрагенти вода очищена 

(1:15) або етанол 50 % або 70 % (1:10), час одноразової екстракції – 30 хв. 

2. Розроблено параметри одержання густих екстрактів та їх стандартизація. 

3. Вивчення гострої токсичності екстрактів трави горлянки повзучої 

показує, що введення екстрактів ГПТ-0 (екстрагент-вода очищена), та ГПТ-5 

(екстрагент-етанол 50 %), ГПТ-7 (екстрагент-етанол 70 %), та настойки НГТ-5 у 

дозі 5000 мг/кг не призводило до загибелі тварин, що вказує на відсутність 

значимої токсичної дії екстрактів в даній дозі, та характеризує їх як практично 

нетоксичні (V клас токсичності, LD50 > 5000 мг/кг) відповідно до класифікації 

речовин за токсичністю.  

4. При дослідженні гепатозахисної активності настойки та екстрактів трави 

горлянки повзучої на моделі гострого тетрахлорметанового гепатиту 

встановлено, що досліджувані фітосубстанції проявляють при гострому 

токсичному ураженні печінки гепатопротекторну активність, що приводило до 

зниження інтенсивності процесу перикисного окислення ліпідів та зменшення 

токсичності дії тетрахлорметану, доводячи біохімічні показники крові тварин та 

гомогенату печінки до рівня інтактних тварин. Результати свідчать, що екстракт 

трави г. повзучої ( екстракт-етанол 50%) та настойка 50 % в дозі 25 мг/кг маси тіла 

тварини проявляли більш інтенсивнішу та ефективнішу дію на гепатобіліарну 

систему в порівнянні з іншими екстрактами трави горлянки повзучої. 
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5. Дослідження протизапальної активності настойки та екстрактів горлянки 

повзучої на моделі карагенінового набряку показали, що екстракти ГПТ-0 та 

ГПТ-7 проявляють помірну протизапальну активність. Найбільш виражену 

антиексудативну активність проявляють ГПТ-5 та НГТ-5, пригнічуючи запальну 

реакцію на 20,52 % та 21,24 % відповідно. 

6. Дослідження ранозагоювальної та кровозупинної дії свідчить, що за 

місцевого застосування настойки (екстрагент - етанол 50 %) та екстракт горлянки 

повзучої трави (екстрагент – спирт етиловий 50%) проявляють аналогічну 

регенеративну ранозагоювальну дію як препарат порівняння «Ротокан». 

Прискорення загоєння відбулося на 9 добу, на що вказує ефективне зменшення 

площі ранової поверхні у всі терміни спостереження. 

7. Екстракти трави горлянки повзучої проявляють антимікробну дію 

відносно паличкоподібної та кокоподібної мікрофлори (стафілококи, пневмококи 

та ентерококи). Протимікробна дія екстрактів залежала від концентрації етанолу 

як екстрагенту. Екстракти ГПТ-7 та ГПТ-9 проявляють найбільш виражену 

актибактеріальну активність щодо стрептококів, стафілококів та ентерококів. Ріст 

культури S. epidermidis достовірно пригнічував лише екстракт ГПТ-9. Стосовно 

більшості видів дріжджоподібних грибів роду Candida екстакти трави горлянки 

повзучої проявили слабку фунгістатичну активність. Це може свідчити про 

переважні гідрофобні властивості біологічно активних сполук, які забезпечують 

протимікробну активність екстрактів. Екстракт ГПТ-9 проявляв виражену 

фунгіцидну активність відносно полірезистентних до класичних протигрибкових 

засобів штамів C. albicans і C. tropicalis. 

Матеріали розділу висвітлені у публікаціях [108]. 
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РОЗДІЛ 5 

РЕСУРСОЗНАВЧЕ, МОРФОЛОГО-АНАТОМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ВИДІВ ГОРЛЯНКИ ТА РОЗРОБКА ПРОЕКТУ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ 

ЯКОСТІ «ГОРЛЯНКИ ПОВЗУЧОЇ ТРАВИ» 

 

5.1. Морфологічне дослідження рослин роду Горлянка 

 

Для ідентифікації лікарської рослинної сировини нами проведено аналіз 

морфологічної будови стебла, листків, квіток та плодів видів роду Горлянка. 

Для дослідження використовували повітряно-суху та свіжозібрану і 

фіксовану у суміші гліцерин-спирт-вода (1:1:1) рослинну сировину. Вивчення 

ознак морфологічної будови сировини проводили за вимогами ДФУ [47]. 

Представники роду Горлянка (Аjuga L.) - багаторічні, рідше однорічні трави 

або напівчагарники з цілісними, трилопатевими або трироздільними листками. 

Квітки зібрані в несправжні кільця в пазухах приквіткових листків, схожих зі 

стебловими. Чашечка правильна або майже правильна з 10 жилками, з 5 майже 

однаковими зубцями або двогуба, з цілокраїми губами. Віночок двогубий, 

голубий, синій, пурпуровий або жовтий, після цвітіння залишається біля плодів; 

верхня губа його недорозвинута, дуже коротка у порівнянні з нижньою губою, 

ледве помітна (через що віночок здається одногубим), на верхівці виїмчаста або 

дволопатева; нижня губа трилопатева, з великою оберненояйцевидною, 

виїмчастою на верхівці середньою лопаттю; трубочка його звичайно пряма, з 

суцільним або волосистим кільцем усередині. Маточка складається з верхньої 

чотирилопатевої зав’язі, із середини якої виходить довгий стовпчик, що 

закінчується двороздільною приймочкою. Приймочка двороздільна, з майже 

однаковими лопатями. Тичинки в кількості чотирьох (рідко двох), висхідні, 

здебільшого висунуті з-під верхньої губи, гнізда пиляків розведені. Формула 

квітки: ♀↑К(5)[С(2,3)А4,2]G(│2). Плід – оберненояйцевидні, зморшкуваті 

горішки, які прикріплені до квітколожа великою черевною площинкою. При 
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плодах віночок зазвичай опадає. Поширені по всій території України [4, 5, 10, 29, 

46, 55, 58, 68, 83, 86, 126, 173]. 

За результатими морфологічного аналізу виділено такі відмітні ознаки 

вказаних видів: чисельні густо-гіллясті лежачі стебла з білим опушення у г. 

ялинковидної, пряме одиничне стебло опушене з двох сторін у г. повзучої і 

опушене зі всіх сторін у г. женевської; супротивні сіруваті листки у г. Лаксмана 

та сидячі приквітові листки фіолетового кольору у г.пірамідальної; розташовані 

поодинці квіти г. хінської та попарно г.верболистої; віночок жовтого кольору у г. 

м’якої та г. верболистої, жовтувато-брудно-оливковий у г. Лаксмана, блакитний у 

г.повзучої та синій, рожевий або білий у г. женевської. 

Відмітності у морфологічних ознаках рослин роду Горлянка представлено 

в табл. 5.1. 

Результати наведені в табл. 5.1 свідчать, що відмітними діагностичними 

ознаками видів роду Горлянка флори України є будова стебла, листків, 

забарвлення та будова квітки [101]. 

 

5.2. Анатомічне дослідження горлянки повзучої 

 

Об’єктом дослідження була трава горлянки повзучої, заготовлена у 2017 

році в околицях м. Тлумача та с. Хмелева Тернопільської області (рис. 5.1, 5.2). 

  

Рис. 5.1. Зростання горлянки повзучої 

в природніх умовах 

Рис. 5.2. Лікарська рослинна сировина 

горлянки повзучої 
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Таблиця 5.1 

Морфолого–анатомічні ознаки сировини рослин роду Горлянка 

Назва рослини Стебла Листки Квіти, плоди 

1 2 3 4 

Горлянка 

повзуча – Ajuga 

reptans L. 

Стебло 10 – 35 см завв., 

пряме, одиничне, 

нерозгалужене, 

розсіяно-волосисте 

лише по двох 

протилежних гранях. 

Прикореневі листя черешкові, 

оберненояйцевидні або овальні, 

зібрані в розетку. Стеблові листки 

сидячі, м’які, коротко опушені, 

овальні із зарубчатими або 

хвилясто-виїмчастими краями. 

Приквіткове листя цільне, 

яйцеподібне. 

Квіти неправильні, блакитні (іноді 

рожеві або білі) двогубі, 

розташовуються в пазухах листків, 

зібрані по 6 – 8 штук, утворюючи 

верхівкове колосоподібне суцвіття. 

Горлянка 

Лаксмана – 

Ajuga laxmanii 

L. 

Стебла численні, прямі 

або висхідні, 

чотиригранні, 

волохато-волосисті, 20 

– 50 см заввишки. 

Листки супротивні, видовжено-

або овальноеліптичні, 35 – 55 мм 

завдовжки і 10 – 15 (30) мм 

завширшки, сидячі, цілокраї, лише 

на верхівці зрідка зарубчасті, 

сіруваті, покриті притиснутими 

волосками. 

Квітки неправильні, одиничні або по 

дві в пазухах листків; віночок 

жовтувато-бруднооливковий з 

темними смужками. Плід – з 

чотирьох горішків. 

Горлянка 

східна – Ajuga 

orientalis L. 

Пряме опушене, 

шерстисто-волохате, 10 

– 20 см заввишки. 

Листки - супротивні, фіолетово-

сизуваті, довгасто-еліптичні або 

широко- яйцевидні. 

Приквіткове листя з фіолетовим 

відтінком. 

Квітки блідо-фіолетові, двогубі. 

Чашечка квітки дзвоникувата, 

шерстисто-волохата. Трубка віночка 

скручена, нижня губа звернена вгору. 

Тичинки не виглядають з трубки 

віночка. 
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Продовж. табл. 5.1 

1 2 3 4 

Горлянка 

женевська – 

Ajuga 

genevensis L. 

Стебло рівномірно 

опушене зі всіх сторін, 

висотою від 5 до 40 см, 

але без повзучих 

пагонів. 

Прикореневі листки видовжено 

еліптичні або майже лопатчасті, 

сидячі, короткочерешкові; 

верхівкові – трилопатеві, сидячі, 

синюваті, під час цвітіння 

відсутні. 

Квіти (їх 2 – 6) неправильні, сині, 

зрідка рожеві або білі, зібрані в 

кільця, що утворюють колосовидне 

суцвіття. Чашечка дзвоникувата 

довжиною 5 – 7 мм, волосиста, з 

загостреними п’ятьма зубцями. 

Віночок зовні опушений, довжиною 

15 – 20 мм; верхня губа дуже 

маленька, нижня трьохлопатева з 

широкою, відігнутою назад 

середньою лопаттю. Тичинки і 

стовпчик значно виділяються з 

трубки віночка. Плоди темно-бурі 

округлі горішки, сітчасто- 

зморшкуваті. 

Горлянка м’яка 

– Ajuga mollis 

Gladk. 

Стебло висхідне, пряме. Листки супротивні, 

ланцетовидноподовжені, 

розміщені по довжині стебла. 

Квіти в основному жовтого кольору, з 

фіолетовими або червоними 

полосками. Плід сухий горішок. 

Горлянка 

пірамідальна –

Ajuga 

pyramidalis L. 

Пряме опушене 

чотиригранне стебло 

висотою 10 – 35 см, з 

сильно вкороченими 

міжвузлями без 

сланких пагонів. 

Прикореневе листки зібрані в 

розетку, короткочерешкові, їх 

пластинки еліптичні або 

широколопаткові, з обох сторін 

густо волохаті; приквіткові листки 

сидячі, нижні в 4 рази, верхні 

(часто фіолетові) в 2 рази довші 

квіток. 

Квіти від блідо-блакитних до 

синювато-фіолетових, 10 – 18 см 

завдовжки, суцвіття пірамідальні 

китиці, які формуються в пахвових 

колотівках. Чашечка вдвічі коротша 

трубки віночка. Плід - округлий 

сітчасто-зморшкуватий темно-

коричневий опушений горішок. 
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Продовж. табл. 5.1 

1 2 3 4 

Горлянка 

хінська – Ajuga 

chia Schreb. = 

A. Pseudochia 

Sсhreb. 

Прямостояче заввишки 
10 – 20 см, опушене 

довгими білими 
волосками з усіх боків 

рівномірно або 
поперемінно з двох 

сторін, опушення може 
бути притиснутим. 

Нижнє листя лопатчасте, цільне 

або тризубчасте на верхівці, 

стеблове – трироздільне, опушене. 

Квітки розташовані поодинці або 

пучками по 2 – 4 в пазухах верхніх 

листків, утворюючи на кінцях стебел 

щільні колосовидні суцвіття. 

Горлянка 

верболиста – 

Ajuga salicifolia 

L. 

Стебла стеляться по 

землі, довжиною до 30 

см. 

Листки на черешках, супротивні, 

розміщені по довжині стебла, 25 – 

30 мм довжиною, 10 – 12 мм 

шириною, широколанцентні або 

ланцентно-еліптичні, з обох сторін 

опушені. 

Квітки в пазухах стеблових листків 

розміщуються попарно, яскраво жовті 

з пурпуровими вкрапленнями. 

Чашечка дзвоникувата, майже в два 

рази коротша віночка, опушена. Плід 

з чотирьох  продовгастих горішків 3 – 

4 мм довжиною. 

Горлянка 

ялинковидна – 

Ajuga 

chamaepitуs L. 

Чисельні, густо-гіллясті 

коло основи, лежачі або 

висхідні, опушені 

білими м’якими 

волосками. 

Листки - супротивні, чисельні, 

глибоко трироздільні, 

цільнокрайні, середня частина 

часто ширша інших, сіро-зеленого 

кольору. 

Квітки на коротких квітконіжках, 

одинокі в пазухах листків, жовті з 

червоними полосками і вкрапленнями 

на нижній губі і в трубці віночка. 

Чашечка дзвоникувата, віночок зовні 

опушений. Середня частина нижньої 

губи зворотньосерцевидна , 

неглибоко дволопатева, бокові 

частини широко ланцетні. 
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Анатомічну будову горлянки повзучої проводили методом світлової та 

скануючої електронної мікроскопії. Для ідентифікації сировини нами вивчено 

анатомічну будову листка, квітки та стебла [41]. 

Анатомічна будова пелюстки квітки. При розгляді пелюстки квітки 

горлянки повзучої з поверхні видно витягнуті з прямими стінками клітини 

верхнього епідермісу, клітини нижнього епідермісу слабозвивисті наведено на 

рис. 5.3. 

  

  

Рис 5.3. Анатомічні ознаки епідермісу пелюстки квітки г. повзучої: 1 – 

клітини верхнього епідермісу; 2 – клітини нижнього епідермісу; 3 – трихоми 

Зовнішня епідерма верхньої частини віночка складається з неоднорідних 

клітин. У основи і в середній частини вона складається з прямостінних, 

подовжених уздовж осі клітин, а у верхній частині з ізодіаметричних клітин. В 

середній частині є довгі прості волоски з однією або двома короткими базальними 

клітинами.  

Листкова пластинка. Листкова пластинка горлянки повзучої має 

дорзивентральний тип будови (рис. 5.4) з однорядним палісадним мезофілом, що 

складається з сильно видовжених клітин. Губчастий мезофіл багатошаровий, 

складається з округлих і округло- овальних клітин.  

Верхня епідерма листкової пластинки складається із паренхімних клітин, 

що мають слабкозвивисті стінки. У значній кількості на верхній епідермі 

зустрічаються прості дво-, рідше триклітинні товстостінні волоски з 

3 

1 
2 
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бородавчастою кутикулою, рідше спостерігаються головчасті волоски на одно– 

або триклітинній ніжці. 

  

  

Рис. 5.4. Анатомічні ознаки листка горлянки повзучої:  

1 – клітини верхньої епідерми, 2 – клітини нижньої епідерми, 3 – продихи 

діацитного типу, 4 – ефіроолійні залозки, 5 – трихоми 

Нижня епідерма листкової пластинки складається з клітин зі сильно 

звивистими стінками. Продихи для усієї рослини діацитного типу зустрічаються 

у значній кількості наведено на рис. 5.4. Вони супроводжуються двома, рідко 

трьома-чотирма клітинами. На нижній епідермі листка, на відміну від верхньої, 

зустрічаються більш короткі прості одно- і двоклітинні волоски. Зустрічаються 

ефіроолійні залозки з великими голівками з 6 - 8 епітеліальних клітин, 

характерними для родини Губоцвіті. 

Наступні діагностичні ознаки вивчено методом скануючої мікроскопії. 

Листок гіпостоматичний (продихи містяться на абаксіальній поверхні), продихи 

анізоцитні, рівномірно розміщенні на нижній поверхні листової пластинки, на 

одному рівні з основними епідермальними клітинами. Адаксіальна поверхня 

листової пластинки дослідженого виду колікулярно-остиста (рис. 5.5). Проекції 

та обриси епідермальних клітин варіюють: над мезофілом спостерігаються 

клітини прозенхімні з прямокутними проекціями та прямими обрисами, в області 

провідних пучків - з розпластаними проекціями та звивистими обрисами. 

1 

2 

3 

4 

5 
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Рис. 5.5. Ультраструктура адаксіальної епідерми листкової пластинки : 1 

– трихома, 2 – залозиста клітина; 3 – периклінальні стінки клітин епідерми, 4 – 

епікутикулярний віск 

Стінки клітин епідерми не потовщені. Видно чіткі межі клітин. 

Антиклінальні стінки клітин епідерми не потовщені. Кутикула добре розвинена. 

Опушення розсіяне, сформоване багатоклітинними волосками та залозистими 

клітинами. Трихоми спостерігаються по всій поверхні листової пластинки. 

У дослідженого виду абаксіальна поверхня відрізняється від адаксіальної 

(рис. 5.6). Абаксіальна поверхня характеризується колікулярним типом рельєфу. 

Зовнішні периклінальні стінки випуклі. Межі між клітинами чіткі. Центральна 

жилка листка опушена 7 - 8 клітинними трихомами з чітко виразною базальною 

клітиною та трикутною дистальною. 
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Рис. 5.6. Ультраструктура абаксіальної епідерми листкової пластинки : 

1 – трихома, 2 – залозиста клітина; 3 – периклінальні стінки клітин епідерми, 

4 – епікутикулярний віск; 5 –центральна жилка; 6 – продихи 

По всій поверхні листової пластинки спостерігаються залозисті клітини. На 

абаксіальній епідермі наявна кутикула стріатного типу, яка знаходиться в області 

продихового апарату. Епікутикулярний віск представлений гранулами та 

міститься на периклінальних стінках епідермальних клітин обох епідерм. 
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Чашечка. На рис. 5.7 представлено ультраструктуру поверхні чашолистків 

горлянки повзучої. Густо опушена багатоклітинними стрічкоподібними 

трихомами. Межі клітин не проглядаються. Рельєф поверхні остистий. 

  

Рис. 5.7. Ультраструктура поверхні чашолистиків: 1 – трихоми 

Пелюстка. На рис. 5.8 представлено ультраструктуру поверхні пелюстки 

оцвітини. 

  

  

Рис. 5.8. Ультраструктура поверхні пелюстки оцвітини : 1 – кутикула; 2 – 

папіли; 3 – пилкові зерна 
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Добре розвинена кутикула зморшкуватого типу. Характерно папілярний 

рельєф поверхні, та відсутність воску. 

Будова стебла. Рельєф поверхні стебла горбкувато-остистий (рис. 5.9). 

Продихи анізоцитні з чіткими кутикулярними валиками, розміщення однакове на 

одному рівні з клітинами епідерми. Епідермальні клітини прозенхімні з 

прямокутними проекціями та прямими обрисами. Антиклінальні стінки клітин 

епідерми не мають потовщень, прямі, зовнішні периклінальні стінки пласкі. 

Кутикула розвинута, гладенька. По всій поверхні стебла рівномірно розміщені 

сидячі (без ніжки) залозки. Голівка залозки сформована чотирма  клітинами. 

Епікутикулярний віск, міститься, на периклінальних стінках епідермальних 

клітин. Віск представлений плівками. 

  

  

Рис. 5.9. Ультраструктура поверхні стебла: 1 – периклінальні стінки 

клітин епідерми, 2 – залозки; 3 – продих; 4 – епікутикулярний віск 
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Методом мікроскопічного аналізу вперше було встановлено анатомічні 

ознаки трави г. повзучої: слабкозвивисті клітини верхнього і звивистостінні 

нижнього епідермісу, діацитний тип продихового комплексу; прості волоски; 

ефіроолійні залозки, з великими голівками з 6 - 8 епітеліальних клітин. 

 

5.3. Культивування горлянки повзучої 

 

У 2017 – 2020 роках досліди проводили на навчально–дослідній ділянці 

лікарських рослин ІФНМУ. Під час досліджень вивчали способи розмноження 

горлянки повзучої. 

Розмноження горлянки повзучої насіннєвим методом рис. 5.10. 

 

  

  

Рис. 5.10. Насіневе розмноження горлянки повзучої: 1 – пророщування 

насіння у чашках Петрі, 2 – утворення сім’ядольних листків, 3 – пророщування 

насіння у касетах, 4 – схожість горлянки повзучої 

Насіння горлянки повзучої проростає при температурі температурі +5 °С. 

При підвищення середньоденної температури від +8 – +10 °С та при достатній 
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вологості грунту сходи з'являються на 5 – 7 день. Для наростання вегетативної 

маси необхідна температура 18 – 20 °С. 

Горлянку повзучу розмножували вегетативно (рис. 5.11) – поділом куща. 

Оптимальні строки висаджування у відкритий ґрунт – рано навесні або у вересні 

- жовтні. Висаджували саджанці за схемою 70×25см. 

  

  
Рис. 5.11. Вегетативний спосіб розмноження горлянки повзучої у 

відкритому ґрунті на дослідних ділянках 

Початок вегетації зумовлений встановленням температури +5 – +8о С, що 

відповідає ІІІ декаді березня – І декаді квітня. Цвітіння починається з ІІ декади 

травня і за теплої вологої погоди триває 25 - 35 днів, за відсутності опадів термін 

цвітіння скорочується до 10 - 15 днів. За сприятливих погодних умов осені 

спостерігається повторне цвітіння у вересні, яке триває 15 - 20 днів. 

Проведені дослідження свідчать, що вегетативний спосіб вирощування 

горлянки повзучої має свої переваги перед насіневим. На час висадки її у 
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відкритий ґрунт вона була більш розвинутою, що сприяло ефективному 

подальшому росту й розвитку. 

Проведені дослідження якості посівного і посадкового матеріалу горлянки 

повзучої дають підстави зробити висновок, що вегетативне вирощування 

горлянки є більш енерґоощадливим й дозволяє суттєво збільшити заготівлю 

лікарської рослинної сировини. 

 

5.4. Дослідження сировинних ресурсів горлянки повзучої 

 

Вивчення умов зростання г. повзучої проводили на прикладі 4 локалітетів: 

Івано-Франківська область (Богородчанський район, Галицький район та 

Тлумацький район) та Тернопільська область (с. Хмелева). 

Два локалітети зростання виявлено у Богородчанському районі: перший с. 

Солотвин – околиці та прилісова зона (передгір’я Горганів), другий урочище 

Береги с. Гута, розташоване в долині р. Бистриці Солотвинської (рис. 5.12). 

За геоботанічним районуванням дана місцевість належить до Мармаросько-

Чорногірсько-Свидовецького округу Східнокарпатської підпровінції Карпатсько–

Альпійської гірської провінції. Для даної території характерні скельно - та 

звичайнодубові, букові, модринові та ялинові ліси, субальпійська та альпійська 

рослинність. Грунти високогірні гірсько-лучні і дерново-буроземні. Разом з Ajuga 

reptans зростають Plantago lanceolate L., Centauréa scabiósa L., Astrantia major L., 

Thymus alpestris L., Mentha longifolia L., Prunella vulgaris L. Середнє проективне 

покриття г. повзучої в межах зарості 30 %. 

У Галицькому районі A. reptans зростає біля с. Вікторів. За геоботанічним 

районуванням даний локалітет належить до Сандомирсько-

Верхньодністровський округу Південнопольсько-Західноподільської 

підпровінції Центрально–Європейської провінції. Грунти дерново-підзолисті і 

болотні з підвищеною вологістю. У рослинних угрупуваннях A. reptans зростає 

разом з Hyssopus officinalis L., Stellaria graminea L., Glechoma hederacea L., 

Tussilаgo fаrfаra L. 
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с. Гута, Богородчанський район,  

Івано-Франківської обл. 

с. Солотвин, Богородчанський район, 

Івано-Франківської обл. 

  

с. Вікторів, Галицький район, 

Івано-Франківської обл. 

Околиці м. Тлумача,  

Івано-Франківської обл. 

 

с. Хмелева Тернопільська область 

Рис. 5.12. Місця зростання горлянки повзучої на території Івано–

Франківської та Тернопільської областей 
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У Тлумацькому районі A. reptans зростає на забурянених місцях околиці м. 

Тлумача, який знаходиться на Бистрицько-Тлумацькій височині на висоті 

300 – 360 метрів над рівнем моря. За геоботанічним районуванням належить до 

Опільсько-Кременецького округу Південнопольсько-Західноподільської 

підпровінції Центрально-Європейської провінції Європейської 

широколистянолісової області. Характерною є зона букових, грабово-дубових 

лісів, справжніх та остепнених луків і лучних степів. Вся територія району 

розміщена у середніх широтах, помірному кліматичному поясі. Грунти опідзолені 

чорноземи, сірі опідзолені грунти і глибокі малогумусні чорноземи. Досліджуючи 

рослинний покрив виявлено зростання Ajuga reptans L. з Lamium galeobdolon L., 

Fragaria vesca L., Lamium album L., Symphytum offіcіnale L., Chelidonium majus L. 

У Заліщицькому районі Тернопільської області A. reptans росте на похилих 

схилах пагорбів с. Хмелева, геоботанічне розташування аналогічне з околицями 

м. Тлумача. Найпоширеніші типи грунтів - чорноземи. У досліджених 

угрупуваннях даного локалітету A. reptans відноситься до аборигенної фракції і 

зростає разом із Chamomilla recutita L., Stipa capillata L. Aegopodium podagraria L 

[196, 197]. 

Для визначення запасів сировини горлянки повзучої використовували 

використовували метод облікової ділянки, який використовують для 

трав’янистих рослин, напівкущів і невеличких кущів, у яких сировиною є 

надземні та підземні органи [76, 79]. Визначення запасів г. повзучої обчислювали 

за двома величинами: площею зарості та її урожайністю. Облікові ділянки 

розміром 1 м2 закладали по паралельних маршрутах. Результати наведено в 

табл. 5.2. 
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Таблиця 5.2 

Запаси трави горлянки повзучої на досліджуваних заростях 

Місце 

зростання* 

Площа 

зарості, 

г 

Урожайність, 

г/м2 

Біологічний 

запас, кг 

Експлуатаційний 

запас, кг 

Обсяг 

можливої 

щорічної 

заготівлі,кг 

1 0,5 220,24 1101,20 234,29 46,85 

2 1,2 182,65 2191,80 466,34 93,26 

3 0,8 145,09 1160,72 246,96 49,39 

4 0,3 137,00 411,00 87,44 17,48 

5 0,6 153,90 918,00 195,31 39,06 

Примітка. * - 1 – Івано-Франківська область, Богородчанський район, с. 

Гута; 2 – Івано-Франківська область, с. Солотвин; 3 – Івано-Франківська 

область, околиці м. Тлумач; 4 – Івано-Франківська область, Галицький район, 

с. Вікторів; 5 – Тернопільська область, с. Хмелева. 

 

Результати досліджень вказують, що середня урожайність надземної 

частини горлянки повзучої становить від 137,00 г/м2 до 220,24 г/м2. Обсяг 

можливої щорічної заготівлі горлянки повзучої на досліджуваних локаціях 

становить 246,1 кг, та є недостатнім для промислової заготівлі. Тому необхідно 

розробити умови культивації трави горлянки повзучоїт в кліматичних умовах 

Прикарпаття. 

 

5.5. Фенологічні спостереження за розвитком горлянки повзучої 

 

Фенологічні спостереження проводили в природніх локаціях і на дослідних 

ділянках впродовж 2017-2020 рр. [6]. 

За особливостями онтогенезу г. повзучої було визначено основні фази 

розвитку. На початку квітня (перша декада) починається відростання надземної 

частини г. повзучої (рис. 5.13). 
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Рис. 5.13. Горлянка повзуча: фаза початок відростання 

 

Через 8 - 10 днів починалася фаза кущення. Повне відростання рослини 

спостерігалося у ІІ декаді квітня, відбувається інтенсивний ріст вегетативної 

частини. В першій декаді травня спостерігали початок цвітіння (рис. 5.14). 

  

Рис. 5.14. Горлянка повзуча природний фітоценоз. Фаза цвітіння: А – 

початок цвітіння, Б – масове цвітіння 

 

Тип розпускання суцвіття – рецимозний, що характеризується 

випережальним розкриттям найнижчої квітки й акропетальним порядком 

розвитку інших квіток. Встановлено, що добовий хід розпускання квіток у рослин 

однотипний. Зміна добового ритму цвітіння залежить від температури й вологості 

повітря. Оптимальними умовами для розпускання квіток можна вважати 

температуру повітря 18 – 22 °С і вологість повітря 50 – 60 %, при яких у ранкові 

години спостерігається максимальне число квіток, що розпустилися. Кінець 

цвітіння спостерігали у ІІ декаді травня. За термінами цвітіння г. повзучу можна 

віднести до групи рослин весняного цвітіння. Фаза плодоношення тривала 30 днів 

(табл. 5.3). 

А Б 
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Таблиця 5.3 

Проходження фенофаз горлянки повзучої 

Фенологічні 

фази 

Роки спостереження 

Природній фітоценоз Дослідні ділянки 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Весняне 

поновлення 
14.04 9.04 20.04 18.04 10.04 03.04 14.04 08.04 

Кущення 22.04 19.04 25.04 25.04 18.04 09.04 22.04 22.04 

Бутонізація 29.04 26.04 30.04 02.05 27.04 18.04 05.05 07.05 

Цвітіння: 

Початок 

Масове 

Кінець 

 

09.05 

20.05 

29.05 

 

02.05 

15.05 

30.05 

 

14.05 

28.05 

04.06 

 

19.05 

28.05 

05.06 

 

06.05 

16.05 

30.05 

 

27.04 

10.05 

22.05 

 

08.05 

20.05 

30.05 

 

12.05 

20.05 

30.05 

Плодоношення: 02.07 05.07 12.07 24.07 28.06 01.07 02.07 04.07 

 

Горлянка повзуча за тривалістю вегетації належить до довговегетуючих з 

періодом повного індивідуального розвитку 100 – 120 днів. 

В залежності від місця зростання і метеорологічних умов, спостерігали 

значні відмінності усіх фенологічних фаз. Так, у рослин горлянки повзучої у 

порівнянні, які зростають у природних умовах початок відростання, цвітіння 

запізнюється на 10 - 15 днів. При фенологічних спостереженнях на дослідних 

ділянках рослини горлянки повзучої відмінності у настаннях фаз розвитку не 

значні. Це свідчить про те, що рослини, які зростають у однакових абіотичних та 

едафічних умовах мають однотипне настання всіх фаз органогенезу. 

Результати проведених фенологічних спостережень використано при 

розробці проєкту «Інструкції для заготівлі та сушіння трави горлянки повзучої». 
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5.6. Моніторинг дослідження впливу метеорологічних умов на 

особливості росту та розвитку горлянки повзучої в природньому фітоценозі 

 

Нами проведено вивчення проходження фенофаз горлянки повзучої у 

природньому фітоценозі. У роботі наведено характеристика метеорологічних 

умов 2017 – 2020 рр. 

Метеорологічні умови визначають умови зростання всіх видів рослин. 

Середньостатистичні метеорологічні дані представлено в табл. 5.4. 

Фенологічні спостереження за розвитком горлянки повзучої проводили за 

методикою 4 - кратній повторності [6]. За результатами спостережень 

встановлено, що метерологічні умови не впливають на проходження фаз 

вегетації. 

 

5.7. Встановлення числових показників доброякісності рослинної 

сировини 

 

Стандартизація є обов’язковою для забезпечення якості фітозасобів з метою 

максимальної безпеки та гарантування якості на всіх етапах застосування та 

забезпечує дотримання вимог згідно контрольно – аналітичних документів. 

Для визначення числових показників доброякісності сировини заготовляли 

траву г. повзучої у період масового цвітіння у Івано-Франківської області і 

Тернопільській областях. Критерії доброякісності визначено за такими 

показниками: втрата в масі при висушуванні, вміст загальної золи і сторонніх 

домішок. За макро і мікроскопічними ознаками проводили ідентифікацію та 

визначали вміст суми поліфенолів. 

Результати товарознавчого аналізу наведено в табл. 5.5. 
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Таблиця 5.4 

Метеорологічні умови місць зростання г. повзучої в природньому фітоценозі 

Температура повітря (оС) і кількість опадів (мм) 

Місяці 

Роки 

Січень Лютий Берeзень Квітeнь Травeнь Червeнь Липeнь Ceрпень Beрeсень Жовтень Листопад Грудень 

ТП КО ТП КО ТП КО ТП КО ТП КО ТП КО ТП КО ТП КО ТП КО ТП КО ТП КО ТП КО 

2
0
1
7
 

-4,9 32 -2,8 36 6,2 18 10,4 25 15,2 34 20,0 27 20,9 62 22,4 57 16,4 62 8,4 79 3,3 23 1,6 69 

2
0
1
8
 

-2,4 40 -3,8 40 -1,9 81 13,1 8 18,8 37 20,5 11 21,4 86 22,5 22 17,3 58 10,7 18 -0,3 19 -2,2 75 

2
0
1
9
 

-4,5 45 0,6 34 5,1 32 10,6 48 17,0 81 23,6 67 19,8 73 20,7 45 15,9 22 11,1 13 4,6 28 2,7 33 

2
0
2
0
 

-5,6 35 -2,4 32 7,2 45 10,5 45 14,3 78 19,5 72 20,5 65 23,6 42 17,0 36 10,5 20 3,8 25 3,2 40 

С
ер

ед
н

я
 2

0
1

7
 –

 

2
0
2
0

р
р

. -4,4 38 -2,3 35,5 4,2 44 11,1 31,5 16,3 57,5 20,9 44,2 20,6 71,5 22,3 41,5 16,65 44,5 10,2 32,5 2,9 24 1,3 54 

Примітка.* – середньоденна температура повітря та кількість опадів (дані спеціалізованої гідрометеорологічної станції в 

м. Івано – Франківську) 

 



194 
 

Таблиця 5.5 

Результати товарознавчого аналізу зразків трави горлянки повзучої 

№ 

серії* 

Втрата в масі 

при 

висушуванні, 

%; , n=3 

Загальна 

зола, %; 

, n=3 

Сторонні 

домішки, 

%; , 

n=3 

Мінеральні 

домішки, 

%; , 

n=3 

Вміст суми 

поліфенолів, 

%; , n=3 

001 12,15 ±0,23 9,96±0,19 2,7±0,09 0,9±0,10 4,24±0,12 

002 11,11 ±0,27 9,84±0,18 2,5±0,07 0,6±0,02 4,14±0,22 

003 12,10 ±0,29 10,16±0,29 2,2±0,04 0,5±0,04 3,98±0,17 

004 11,52 ±0,26 10,08±0,21 2,6±0,08 0,7±0,03 3,92±0,14 

005 11,72 ±0,29 9,98±0,16 2,4±0,06 0,6±0,02 4,18±0,23 

Примітка*. Номер серії відповідає місцям зростання вказані в табл. 5.2. 

 

Результати аналізу зміни показників якості при зберіганні ЛРС та показники 

специфікації «Горлянки повзучої трави» наведено в табл. 5.6, 5.7. 

Встановлений експериментально термін придатності становить – 36 

місяців. Визначені числові показники внесено до проєкту методи контролю якості 

« Горлянки повзучої трава». 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. Проведено дослідження морфологічної будови горлянки повзучої. 

Встановлено мікроскопічні діагностичні ознаки сировини горлянки повзучої 

методом скануючої електронної мікроскопії: слабкозвивисті клітини верхнього і 

звивистостінні нижнього епідермісу, діацитний тип продихового комплексу; 

прості волоски; ефіроолійні залозки, з великими голівками з 6 - 8 епітеліальних 

клітин.  

 

 

хх 
хх 

хх  хх 
хх 
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Таблиця 5.6 

Параметри стандартизації горлянки повзучої трави 

Найменування 

показника 
Допустимі норми 

Методи 

контролю 

1 2 3 

Опис сировини 
Шматочки стебел, листків та квітів Ajuga reptans L., зібрані у фазу масового 

цвітіння рослини 

МКЯ, п. 1 

 

Ідентифікація А 

Сировина складається із стебла, листків та квітів. Стебло пряме, одиничне, 

нерозгалужене, розсіяно-волосисте лише по двох протилежних гранях. Прикореневі 

листя черешкові, оберненояйцевидні або овальні, зібрані в розетку. Стеблові листки 

сидячі, м’які, коротко опушені, овальні із зарубчатими або хвилясто-виїмчастими 

краями. Приквіткове листя цільне, яйцеподібне. Квіти неправильні, блакитні (іноді 

рожеві або білі) двогубі, розташовуються в пазухах листків, зібрані по 6– 8 штук, 

утворюючи верхівкове колосоподібне суцвіття. 

МКЯ, п. 2.1 

Ідентифікація В 

Порошок зеленого або темно-зеленого кольору. Переглядають під мікроскопом, 

використовуючи хлоральгідрату розчин Р. У порошку виявляють такі діагностичні 

структури: фрагменти верхньої епідерми листкової пластинки, які складаються із 

паренхімних клітин, що мають слабкозвивисті стінки; на верхній епідермі 

зустрічаються прості дво-, рідше триклітинні товстостінні волоски з бородавчастою 

кутикулою, рідше спостерігаються головчасті волоски на одно– або триклітинній 

ніжці; фрагменти нижної епідерми листкової пластинки складаються з клітин зі сильно 

звивистими стінками; продиховий апарат діацитного типу; у фрагментах нижньої 

епідерми листка, на відміну від верхньої, зустрічаються більш короткі прості одно- і 

двоклітинні волоски; зустрічаються ефіроолійні залозки з великими голівками з 6 - 8 

епітеліальних клітин. 

МКЯ, п. 2.2 



196 
 

Продовж. табл. 5.6 

1 2 3 

Ідентифікація С 

ТШХ, пластинка із шаром силікагелю Р. Рухома фаза: етилацетат Р — вода Р — 

кислота мурашина безводна Р — кислота оцтова безводна Р (72:14:7:7). 

У середній частині хроматограми розчину порівняння виявляється жовтаво-оранжева 

флуоресціююча зона, відповідна рутину. Блакитна флуоресціююча зона, відповідна 

кофейній кислоті, виявляється у верхній частині хроматограми. На хроматограмі 

випробуваного розчину на рівні розчину порівняння рутину має виявлятися інтенсивна 

жовто-оранжева флуоресціююча; на рівні розчину порівняння кофейної кислоти має 

виявлятися блакитна флуоресціююча зона. На хроматограмі випробовуваного розчину 

можуть виявлятися також інші флуоресціюючі зони. 

МКЯ, п. 2.3 

Числові показники 

Втрата в масі 

при висушувані 
Не більше 13,0 % МКЯ, п. 3.1 

Зола загальна Не більше 11,0 % МКЯ, п. 3.2 

Сторонні 

домішки 

Не більше 4 % пожовтілих, побурілих частин сировини  
МКЯ, п. 3.3 

Мінеральні 

домішки 
Не більше 1% МКЯ, п. 3.3 

Маса вмісту 

упаковки 

Маса вмісту однієї упаковки має бути від 47,5 до 52,5 г 
МКЯ, п. 4 

Вміст суми 

поліфенолів 
Не менше 3,5 % МКЯ, п. 5 

Зберігання У сухому захищеному від світла місці при температурі 18-200 С  

Термін 

придатності 
3 роки 
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Таблиця 5.7 

Результати аналізу показників якості «Горлянки повзучої трава» в процесі зберігання 

№ серії Ідентифікація А, B Ідентифікація С 

Вміст суми 

поліфенолів,

% 

Втрата в 

масі при 

висушу-

ванні, % 

Термін 

придат-

ності, 

місяць 

Висновки 

про 

зберігання 

1 2 3 4 5 6 7 

Параметри стандартизації горлянки повзучої трави наведено в табл. 5.6. 

002 

Відповідає 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

Відповідає 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

4,24 

4,20 

4,12 

4,06 

4,00 

3,93 

3,88 

3,82 

12,15 

12,00 

11,82 

11,20 

11,14 

11,05 

11,00 

10,90 

– 

6 

12 

18 

24 

30 

36 

42 

Придатна 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

002 

Відповідає 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

Відповідає 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

4,14 

4,11 

4,05 

4,00 

3,95 

3,93 

3,78 

3,62 

11,11 

11,04 

10,83 

10,71 

10,64 

11,45 

11,41 

10,40 

– 

6 

12 

18 

24 

30 

36 

42 

Придатна 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 
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Продовж. табл. 5.7 

1 2 3 4 5 6 7 

003 

Відповідає 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

Відповідає 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

3,98 

3,92 

3,78 

3,72 

3,67 

3,60 

3,54 

3,50 

12,10 

12,08 

12,00 

11,48 

11,32 

11,24 

11,16 

11,08 

– 

6 

12 

18 

24 

30 

36 

42 

Придатна 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

004 

Відповідає 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

Відповідає 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

3,92 

3,80 

3,70 

3,68 

3,64 

3,58 

3,52 

3,41 

11,52 

11,58 

11,42 

11,35 

11,28 

11,24 

10,94 

10,84 

– 

6 

12 

18 

24 

30 

36 

42 

Придатна 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

Не придатна 

005 

Відповідає 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

Відповідає 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

4,18 

4,06 

4,02 

3,88 

3,80 

3,78 

3,62 

3,50 

11,72 

11,64 

11,56 

11,40 

11,32 

11,24 

11,20 

11,14 

– 

6 

12 

18 

24 

30 

36 

42 

Придатна 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 

–//– 
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2. Досліджено можливості культивування горлянки повзучої. Основним 

способом вирощування є ранньовесняна або підзимова сівба. Глибина загортання 

насіння – 3 – 4 см, витрати кондиційного насіння при сівбі з міжряддями 60 см – 

80 – 90 г/м². Проростання насіння горлянки повзучої затруднене, потребує 

стратифікації. При посіві під зиму у відкритий ґрунт схожість становить 

67 – 69 %.  

3. Проведено фенологічні спостереження за розвитком горлянки повзучої, 

встановлено, що за тривалістю вегетації рослина належить до довговегетуючих з 

періодом повного індивідуального розвитку 100 – 120 днів. В залежності від місця 

зростання та метеорологічних умов, спостерігали значні відмінності усіх 

фенологічних фаз. Так, у рослин горлянки повзучої у порівнянні, які зростають у 

природних умовах початок відростання, цвітіння запізнюються на 10 - 15 днів. 

При фенологічних спостереженнях на дослідних ділянках рослини горлянки 

повзучої відмінності у настаннях фаз розвитку не значні. Це свідчить про те, що 

рослини, які зростають у однакових абіотичних та едафічних умовах мають 

однотипне настання всіх фаз органогенезу. У результаті проведених 

фенологічних спостережень встановлено, що для створення сприятливих умов 

розвитку горлянки повзучої на дослідних ділянках необхідно враховувати тип 

ґрунту, забезпеченість вологою, освітлення та ін. 

3. Встановлено ареал поширення горлянки повзучої на території Івано–

Франківської та Тернопільської областей. Дослідженно сировинні запаси, 

визначено можливість культивування горлянки повзучої.  

4. Встановлено оптимальні параметри заготівлі та сушіння сировини 

горлянки повзучої, які враховано при розробці проєкту «Інструкції з заготівлі та 

сушіння трави горлянки повзучої». 

Матеріали розділу висвітлені у публікаціях [101, 104, 106, 108]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено результати фармакогностичного 

дослідження рослин роду Горлянка, розробка методик стандартизації сировини і 

встановлення можливості отримання лікарських засобів на їх основі. 

1. Проведено фітохімічне дослідження горлянки повзучої, в результаті 

якого визначено якісний склaд та кількісний вміст груп біологічно активних 

речовин, а саме амінокислот, вуглеводів, фітостероїдів, тритерпеноїдів, 

карбонових кислот, вітаміну К, макро- та мікроелементів та фенольних сполук 

(флавоноїди, гідроксикоричні кислоти та  метабаліти танінів). 

2. Уперше визначено кількісний вміст груп біологічно активних речовин  у 

траві горлянки повзучої: суми органічних кислот (1,89 % – 2,29 %), аскорбінової 

кислоти (0,13 % – 0,18 %), окиснювальних фенолів (4,21 % – 4,52 %), танінів 

(3,68 % – 3,94%), суми поліфенолів (1,22 % – 4,25 %), гідроксикоричних кислот 

(5,58 % – 6,15 %), флавоноїдів (4,28 % – 4,92 %), вітаміну К (0,68 % – 0,78 %) в 

залежності від фази вегетації, місця зростання та виду сировини. 

3. Методом ВЕРХ у траві горлянки повзучої визначено 21 сполуку 

фенольної природи: 8 флавоноїдів (рутин, кверцетин, кверцетин -3-глюкозид, 

лютеолін, апігенін, неогеспередин, нарінгін та нарінгенін, 4 таніни (пірокатехін, 

епікатехін, епікатехіну галат та галокатехін) і 9 карбонових кислот (галова, 

кафейна, сирінгова, п-кумарова, сінапова, бензойна, транс-циномова, транс-

ферулова та хінна). Методом газо-хроматографії мас-спектрометрії 

ідентифіковано 9 фітостеролів: 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; холестерол. Встановлено, що найбільшу 

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

або 44,28 % від усіх стероїдів цього дослідження. 

4. Методом газо-рідинної хроматографії вивчено жирнокислотний склад, 

виявлено 22 сполуки, з яких ідентифіковано 9. Найбільшу концентрацію має 

α-ліноленова кислота, вміст якої становить 2573,67 мг/кг сировини, або 31,01 % 
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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. У леткій фракції сировини 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. 

5. 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. Встановлено, що у 

переважаючій кількості в горлянки повзучої трави були амінокислоти – 

глутамінова та аспарагінова кислота та аргінін. З трави горлянки повзучої 

виділено фракції водорозчинних полісахаридів, пектинових речовин, 

геміцелюлози А і Б. Методом паперової хроматографії та тонкошарової 

хроматографії встановлено моносахаридний склад фракцій полісахаридів. 

6. Методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв’язаною 

плазмою iCAP 7000 Duo вивчено елементний склад сировини горлянки повзучої. 

Встановлено наявність 23 неорганічних елементів.  

7. Розроблено технологічні параметри отримання екстрактів трави горлянки 

повзучої (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; повнота екстракції БАР – трикратне екстрагування), 

проведено їх стандартизацію. Запропоновано технологію виготовлення, 

визначено показники якості настойки горлянки повзучої. Встановлено, що 

введення екстрактів та настойки горлянки повзучої трави у дозі 5000 мг/кг не 

призводило до загибелі тварин, що вказує на відсутність значимої токсичної дії 

екстрактів в даній дозі, та характеризує їх як практично нетоксичні (V клас 

токсичності, LD50 > 5000 мг/кг). За результатами досліджень гепатопротекторної 

дії, встановлено, що екстракт трави г. повзучої (екстрагент-етанол 50 %) та 
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настойка 50 % в дозі 25 мг/кг маси тіла тварини проявляли більш ефективнішу 

дію на гепатобіліарну систему, в порівнянні з іншими екстрактами трави горлянки 

повзучої. При дослідженні протизапальної активності 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). При вивченні ранозагоювальної дії 

встановлено, що при місцевому застосуванні настойка трави горлянки проявляє 

аналогічну дію до дії препарату порівняння «Ротокан» (загоєння рани на 9 добу) 

та кровозупинну дію (зупинка кровотечі через 60,15 с) за методом Дюка.  

8. Проведено дослідження морфологічної будови видів горлянки. 

Відмінними морфологічними ознаками для досліджуваних видів є форма, 

довжина та опушення стебла, будова та забарвлення квіток, форма плодів. 

Методом світлової та скануючої електронної мікроскопії встановлено анатомічні 

діагностичні ознаки трави горлянки повзучої: слабкозвивисті клітини верхнього і 

звивистостінні нижнього епідермісу, діацитний тип продихового комплексу; 

прості волоски; ефіроолійні залозки, з великими голівками з 6 - 8 епітеліальних 

клітин.  

9. Встановлено місця зростання горлянки повзучої в Івано-Франківській та 

Тернопільській областях України, складено характеристики виявлених 

фітоценозів та встановлено сировинні запаси горлянки повзучої. Середня 

урожайність становить від 137,0 г/м2 до 220,24 г/м2, обсяг можливої щорічної 

заготівлі 246,1 кг, що є недостатнім для промислової заготівлі. Тому вивчено 

параметри інтродукції горлянки повзучої в умовах Прикарпаття.  

10. На основі проведених фітохімічних та фаpмакологічних досліджень, 

доведено можливість застосування трави горлянки повзучої в якості лікарської 

рослинної сировини. Встановлений експериментально термін придатності 

становить – 36 місяців. Визначені числові показники внесено до проєкту методи 

контролю якості «Горлянки повзучої трава». Розроблено проєкти методів 

контролю якості «Горлянки повзучої екстракт густий» та «Інструкція із заготівлі 

та сушіння трави горлянки повзучої».  
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5.  Науково-практична конференція з міжнародною участю « Бабенківські 

читання (конференція присвячена пам'яті академіка Г.О. Бабенка)» (24-25 жовтня 

2019 р. м. Івано-Франківськ); 

6. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Хімія природних сполук» (30-31 травня 2019 р. м. Тернопіль); 

7. Науково-практична дистанційна міжнародна конференція «Сучасні 

напрямки удосконалення фармацевтичного забезпечення населення: від розробки 

до використання лікарських засобів природного і синтетичного походження» (19-

20 травня 2020 р. м. Івано-Франківськ); 

8. XXVII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та 

студентів «Topical issues of new medicines development», присвячена 150-річчю з 

дня народження М.О. Валяшка (18 – 19 березня 2021 р. м. Харків). 
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