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Вступ
Невичерпним джерелом природних біологічно ак-

тивних речовин є лікарська рослинна сировина, тому 
вивчення нових видів рослин і створення на їх осно-
ві фітопрепаратів є актуальною тематикою наукових 
досліджень. 

Перспективною сировиною у створенні фітопре-
паратів є вид родини капустяні (Brassicaceae) роду 
Катран (Crambe L.) – катран серцелистий (Crambe 
cordifolia Steven) – багаторічна трав’яниста росли-
на, яка використовується в народній медицині при 
порушенні процесів травлення, як протицинготний 
засіб, проявляє антимікробну активність та є джере-
лом природних антиоксидантів. З джерел літератури 
відомо використання в їжу молодих листків і коренів 
С. cordifolia [3, 6, 9, 10, 11].

Завдяки декоративним властивостям рослини різ-
них видів Crambe можна вирощувати на клумбах, 
кам’янистих гірках, газонах, розмножуючи їх насін-
ням.Найчастішеяк декоративну рослину, що застосо-
вується в садово-парковому дизайні, з якої формують 
бордюри, використовують катран серцелистий [1].

Аналіз доступних джерел літератури свідчить 
про недостатнє вивчення катрану серцелистого, про 
відсутність на фармацевтичному ринку препаратів з 
сировини даної рослини, тому метою наших дослі-
джень було провести визначення оптимальних умов 
одержання витяжки з листків і з коренів катрану сер-
целистого, вивчити залежність вилучення комплексу 
біологічно активних речовин (БАР), а саме гідрокис-
коричних кислот, флавоноїдів, фенольних сполук, від 
природи екстрагента для розробки нових вітчизняних 
лікарських засобів з антиоксидантною активністю. 

Матеріали та методи дослідження
Для дослідження використовували сировину кар-

тану серцелистого – листки та корені, заготовлені на 
дослідних ділянках відділу культурної флори Наці-
онального ботанічного саду  М. Гришка НАН Укра-
їни в Києві у 2018 році. Листки заготовляли під час 
масового цвітіння рослин, підземні органи – восени, 
після завершення періоду вегетації (у жовтні). Сиро-
вину сушили в тепло-конвекційній сушарці за тем-
ператури 40 оС; корені перед сушінням промивали в 
проточній холодній воді і розрізали. 

Методом мацерації з періодичним перемішуван-
ням отримували рідкі витяжки у співвідношення 
сировина:екстрагент 1:10 за допомогою води очи-
щеної та етанольних розчинів із вмістом етанолу 
40-70 % (об/об), оскільки у технології екстрак-
ційних препаратів природа екстрагента є одним із 
важливих факторів, який впливає на процес дифун-
дування БАР з рослинної сировини [4, 7, 8]. Отри-
мані витяжки згущували в роторному випаровувачі 
за температури 50-60 °С. Визначення вмісту суми 
флавоноїдів, суми гідроксикоричних кислот та су-
марного вмісту фенольних сполук проводили спек-
трофотометричним методом на спектрофотометрі 
UV-1800 Shimadzu (Japan) [2, 5].

Результати дослідження та їх обговорення
Отримані результати аналізували та визначали 

вплив природи екстрагента на вилучення певної гру-
пи БАР із досліджуваної сировини. Так, максимальну 
кількість суми гідроксикоричних кислот із катрану 
серцелистого листків, що становить 5,43 % (рис. 1), 
забезпечує 60 % етанол. Використання даного екстра-
гента дозволяє вилучити найбільшу кількість дослі-
джуваних речовин із сировини, що в 1,3 рази більше 
порівняно із використанням 70 % етанолу, в 1,7 рази 
більше порівняно з 50 % та 40 % етанолом відповідно. 
Найменшу кількість гідроксикоричних кислот одер-
жали при екстрагуванні сировини водою очищеною.

Рис. 1 Вплив природи екстрагента на вилучення 
гідроксикоричних кислот із катрану серцелистого 
листків
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Аналіз отриманих результатів при вилученні 
флавоноїдів із катрану серцелистого листків (рис. 
2) показав, що найбільша кількість даних речовин 
екстрагується 60 % етанолом, що становить 3,92 %. 
Значна кількість флавоноїдів вилучається також при 
використанні 50 % та 70 % етанолу –вихід досліджу-
ваних речовин становив 3,35 % та 2,57 % відповідно. 

При екстрагуванні водою очищеною, вміст фла-
воноїдів у витяжці становив 1,89 %. Найменший 
вихід одержували при використанніяк екстрагента 
40 % етанолу.

Також нами було досліджено кількісний вміст бі-
ологічно активних речовин у катрану серцелистого 
екстракті з коренів. Порівняльний аналіз вмісту бі-
ологічно активних речовин уекстрактах з листківі з 
коренів катрану серцелистого показав, що в екстрак-
тах з листків їх вміст  у декілька разів вищий,  ніж в 
екстрактах з коренів.

Результати досліджень вмісту біологічно актив-
них речовин, а саме гідроксикоричних кислот, флаво-
ноїдів та фенольних сполук у катрана серцелистого 
екстракті з коренів наведено у таблиці.

Таблиця 
Результати визначення вмісту біологічно активних речовин 
у катрану серцелистого екстрактах з коренів залежно від 
природи екстрагента

Природа 
екстрагента

Кількісний 
вміст суми  

гідроксикорич-
них кислот, %

Кількісний 
вміст суми 
флавоної-

дів, %

Кількісних 
вміст суми 
фенольних 
сполук, %

вода  
очищена 0,79 0,13 7,20

40 % етанол 0,52 0,19 11,13
50 % етанол 0,76 0,27 11,46
60 % етанол 0,80 0,28 12,89
70 % етанол 0,95 0,22 12,32

Згідно отриманих даних, для виходу гідроксико-
ричних кислот із коренів катрану серцелистого мож-
на прослідкувати наступну закономірність: із збіль-
шенням концентрації етанолу збільшується і кількіс-
ний вміст даних речовин у витяжці. 

Вихід флавоноїдів був вищий при екстрагуванні 
60 % етанолом (0,28 %), значна кількість вилучається 
також при застосуванні 50 % та 40 % етанолу (0,27 % 
і 0,22 % відповідно).

Максимальне вилучення суми фенольних сполук 
(12,89 %) забезпечує використання 60 % етанолу. 
Значний вихід даної групи сполук отримуємо також 
при екстрагуванні 70 % етанолом. При цьому у ви-
тяжку переходить 12,32 % фенольних сполук. Най-
менша їх кількість екстрагується водою очищеною.

Висновки
1. Досліджено закономірність виходу гідрокси-

коричних кислот, флавоноїдів та фенольних спо-
лук від природи екстрагента при одержанні ви-
тяжок з катрану серцелистого листків і коренів. 

2. Встановлено, що максимальна кількість 
суми гідроксикоричних кислот і суми флавоно-
їдів у витяжках з листків катрану серцелистого 
спостерігалася при екстрагуванні 60 % етано-
лом; суми фенольних сполук – 40 % і 60 % етано-
лом. Отже, оптимальний вміст комплексу біоло-
гічно активних речовин з листків катрану серце-
листого забезпечує 60 % розчин етанолу.

Рис. 2 Вплив природи екстрагента на вилучення 
флавоноїдів із катрану серцелистого листків

Результати досліджень екстрагування фенольних 
сполук із катрану серцелистого листків від впливу 
природи екстрагента наведено на рис. 3. 

Рис. 3 Вплив природи екстрагента на вилучення 
фенольних сполук із катрану серцелистого листків

Згідно наведених нарис. 3 результатів, макси-
мальний вихід фенольних сполук забезпечує вико-
ристання 40 % та 60 % етанолу. При цьому кіль-
кість вилучених речовин становила 25,93 % та 
25,52 % відповідно. Екстрагування 70 % етанолом 
також дозволяє вилучити значну кількість феноль-
них сполук (25,23 %). Найменша кількість даних 
речовин екстрагується 50 % етанолом (21,95 %) та 
водою очищеною (20,98 %).
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стого листків вміст досліджуваних біологічно активних речовин 
значно вищий, ніж у витяжці з катрану серцелистого коренів.
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Катран сердцелистный (Crambe cordifolia Steven) – много-
летнее травянистое растение, используемое в народной медици-
не при нарушении процессов пищеварения, как противоцингот-
но есредство, проявляет антимикробную активность и является 
источником природных антиоксидантов.

Цель. Определить оптимальные условия получения извле-
чений из листьев и корней катрана сердцелистного, изучить 
зависимость извлечения комплекса биологически активных 
веществ (БАВ), а именно гидроксикоричных кислот, флаво-
ноидов, фенольных соединений, от природы экстрагента для 
разработки новых отечественных лекарственных средств с ан-
тиоксидантной активностью.

Результаты. Определено влияние природы экстрагента 
на извлечение определенной группы БАВ (гидроксикоричных 
кислот, флавоноидов, фенольных соединений) из листьев и 
корней катрана сердцелистного. Установлено, что при получе-
нии извлечений из исследуемого сырья катрана сердцелистного 
лучшим экстрагентом, извлекающим максимальное количество 
БАВ, является 60 % этанол.
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3. Встановлено, що максимальне вилучення суми 
флавоноїдів і фенольних сполук з коренів катрану 
серцелистого спостерігалося при екстрагуванні 60 
% етанолом; суми гідроксикоричних кислот – 70 % 
етанолом. Отже, оптимальний вміст комплексу біо-
логічно активних речовин з коренів катрану серце-
листого забезпечує 60 % розчин етанолу.

4. Встановлено, що у витяжці з катрану серце-
листого листків вміст досліджуваних біологічно 
активних речовин значно вищий, ніж у витяжці з 
катрану серцелистого коренів.
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Катран серцелистий (Crambe cordifolia Steven) – багаторічна 
трав’яниста рослина, яка використовується в народній медици-
ні при порушенні процесів травлення, як протицинготний засіб, 
проявляє антимікробну активність та є джерелом природних ан-
тиоксидантів.

Мета. Визначити оптимальні умови одержання витяжки з 
листків і з коренів катрану серцелистого, вивчити залежність ви-
лучення комплексу біологічно активних речовин (БАР), а саме 
гідроксикоричних кислот, флавоноїдів, фенольних сполук, від 
природи екстрагента для розробки нових вітчизняних лікарських 
засобів з антиоксидантною активністю. 

Результати. Визначено вплив природи екстрагента на вилу-
чення певної групи БАР (гідроксикоричних кислот, флавоноїдів, 
фенольних сполук) із листків і з коренів катрану серцелистого. 
Встановлено, що при одержанні  витяжки з досліджуваної сиро-
вини катрану серцелистого найкращим екстрагентом, який вилу-
чає максимальну кількість БАР, є 60 % етанол.

Висновки
Таким чином, нами досліджено закономірність виходу гід-

роксикоричних кислот, флавоноїдів та фенольних сполук від при-
роди екстрагента при одержанні витяжок з катрану серцелистого 
листків і коренів. Встановлено, що у витяжці з катрану серцели-
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Results. The influence of the nature of the extractant on the ex-
traction of a certain group of BAS (hydroxycinnamic acids, flavo-
noids and phenolic compounds) from the leaves and roots of heartleaf 
crambe was determined. It was found that 60% ethanol is the best 
extractant that removes the maximum amount of BAS when obtain-
ing an extract from the investigated raw material of heartleaf crambe.

Conclusions
Thus, we investigated the regularity of the yield of hydroxycin-

namic acids, flavonoids and phenolic compounds from the nature of 
the extractant in obtaining extracts from the heartleaf crambe leaves 
and roots. It was found that in the extract from the heartleaf cram-
be leaves the content of the studied biologically active substances is 
much higher than in the extract from the heartleaf crambe roots.
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Выводы
Таким образом, нами исследована закономерность выхода 

гидроксикоричных кислот, флавоноидов и фенольных соедине-
ний от природы экстрагента при получении извлечений из катра-
на сердцелистного листьев и корней. Установлено, что в извлече-
нии из катрана сердцелистного листьев содержание изучаемых 
биологически активных веществ значительно выше, чем в извле-
чении из катрана серцелистного корней.

S.M. Marchyshyn, O.I. Skrynchuk, M.M. Vasenda,  
I.S. Dakhym, O.L. Demydyak
RATIONALE FOR CHOOSING EXTRACTANT FOR 
EXTRACTION OF A COMPLEX OF BIOLOGICALLY 
ACTIVE SUBSTANCES FROM HEARTLEAF CRAMBE 
LEAVES AND ROOTS

Keywords:  
heartleaf crambe, leaves, roots, extract, ethanol, biologically active 
substances

Heartleaf crambe or colewort (Crambe cordifolia Steven) is a peren-
nial herb used in folk medicine for digestive disorders, as an anti-scurvy 
agent, has antimicrobial activity and is a source of natural antioxidants.

Aim. To determine the optimal conditions for obtaining extracts 
from the leaves and roots of heartleaf crambe, to study the depen-
dence of the extraction of complex biologically active substances 
(BAS), namely hydroxycinnamic acids, flavonoids and phenolic 
compounds, from the nature of the extractant to develop new drugs 
with antioxidant activity.
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Актуальність. Prunella vulgaris L. родини Lamiaceae є 
багаторічною трав’янистою рослиною з багатою історією 
використання в народній медицині Європи, Азії, Північ-
ної Африки. Завдяки антибактеріальній, жарознижуваль-
ній, антисептичній, спазмолітичній, в’яжучій, сечогінній, 
гіпотензивній і заспокійливій дії Prunella vulgaris L. ви-
користовують для лікування багатьох захворювань (горла, 
верхніх дихальних шляхів, шлунково-кишкового тракту, 
захворювань шкіри тощо). 

Мета роботи. Хроматографічно вивчити склад гід-
роксикоричних кислот у траві Prunella vulgaris L.

Матеріали і методи дослідження.
Гідроксикоричні кислоти у 70 % етанольно-водній ви-

тяжці з трави Prunella vulgaris L. вивчали методом висхід-
ної паперової хроматографії у порівнянні зі стандартними 
зразками гідроксикоричних кислот: хлорогеновою, n-ку-
маровою, феруловою та кофейною кислотами. Як рухому 

фазу використовували 15 % розчин кислоти оцтової, як 
реактиви для прояву – пари амоніаку, спиртовий розчин 
феруму (ІІІ) хлориду і розчин натрію гідроксиду. Після 
прояву хроматограми висушували, до та після обробки пе-
реглядали у видимому та ультрафіолетовому (УФ) світлі.

Результати дослідження та їх обговорення.У резуль-
таті дослідження на хроматограмі було виявлено 7 зон з 
блакитною та блакитно-фіолетовою флуоресценцією. За 
положенням зон, кольором їх флуоресценції в УФ-світлі та 
забарвленням після обробки реактивами для прояву було 
ідентифіковано три гідроксикоричні кислоти: кофейну, 
ферулову та хлорогенову кислоти.

Висновки. Одержані результати є етапом у фарма-
когностичному вивченні Prunella vulgaris L. і в подальшо-
му можуть бути використані при стандартизації досліджу-
ваної сировини, розробці нових лікарських засобів на її 
основі, дослідженні їх фармакологічної активності.
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