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Резюме
Лазур Я.В. Вплив комбінації тівортину та тіотріазоліну в комплексній реабілітації 

хронічного обструктивного захворювання легень у хворих з ішемічною хворобою серця.
Нами було встановлено, що у хворих на хронічне обструктивне захворювання 

легень (ХОЗЛ), у сполученні з ішемічною хворобою серця (ІХС), у періоді диспан-
серного спостереження відмічалися респіраторний та астено-невротичний син-
дроми. У крові обстежених хворих встановлено підвищення процесів вільнора ди-
кального окислення ліпідів на тлі недостатності системи антиоксидантного за хис-
ту. Використання комбінації тівортину аспартату та тіатріазоліну в реабілітації 
ХОЗЛ, у сполученні з ІХС, сприяло покращенню самопочуття, досягнення стійкої 
клініко-лабораторної ремісії хронічного запального процесу у системі дихання. 

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, ішемічна хво-
роба серця, тівортин аспартат, тіотризолін, реабілітація.

Резюме
Лазурь Я.В. Влияние комбинации тивортина и тиотриазолина в комплексной 

реабилитации хронического обструктивного заболевания легких у больных с ишеми-
ческой болезнью сердца.

Нами было установлено, что у больных хроническим обструктивным забо-
леванием легких (ХОЗЛ), в сочетании с ишемисеской болезнью сердца (ИБС), в 
период диспансерного наблюдения отмечались респираторный и астено-невро-
тический синдромы. В крови обследованных больных установлено повышение 
процессов свободнорадикального окисления липидов на фоне недостаточности 
системы антиоксидантной защиты. Использование комбинации тивортина ас-
партата и тиотризолина в реабилитации ХОЗЛ, в сочетании с ИБС, способство-
вало улучшению самочувствия, достижению стойкой клинико-лабораторной 
ремиссии хронического воспалительного процесса в системе дыхания.

Ключевые слова: хроническое обструктивное заболевание легких, ишеми-
ческая болезнь сердца, тивортин аспартат, тіотризолин, реабилитация.

Summary
Lazur Ya.V. Infl uence of combination Tivortin and Thiotriazoline in complex rehabilitation 

of chronic obstructive pulmonary disease in patients with coronary heart disease.
We have found that in patients with chronic obstructive pulmonary disease 

(COPD), in conjunction with сoronary heart disease (CHD) in the period of follow-up 
were noted respiratory and asthenic-neurotic syndrome. In the blood of the patients 
found an increase of free radical oxidation of lipids in defi ciency of antioxidant 
defense system. Using a combination of Tivortin aspartate and teotriazolin in 
the rehabilitation of chronic obstructive pulmonary disease, in combination with 
coronary artery disease, helped to improve the well-being and achievement of stable 
clinical and laboratory remission of chronic infl ammation in the respiratory system.

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, coronary heart disease, 
Tivortin aspartate, teotriazolin, rehabilitation.
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ОРГАНІЧНІ КИСЛОТИ МЕЛІСИ ЛІКАРСЬКОЇ

Н.В. Попова 
Національний фармацевтичний університет (Харків)

Вступ
Меліса лікарська (або лимонна м’ята) Melіssa offіcіnalіs L. – одна 

з популярних лікарських рослин. Як більшість представників род. 
ясноткових Lamіaceae, вона відома як ароматична і лікарська рос-
лина в традиційній медицині багатьох країн Європи та СНД, її ши-
роко застосовують і в гастрономії. Мелісу почали культивувати ще 
в Стародавній Греції і Римі як лікарську і медоносну рослину [1, 2].

Хімічний склад ефірної олії і ряду фенольних сполук трави і листя 
меліси вивчений детально [1, 2, 3, 4, 7-10]. Був проведений аналіз по-
хідних гідроксикоричної кислоти (розмаринової, кофейної та хлоро-
генової кислот) . Встановлено їх вміст у сировині та екстрактах меліси 
лікарської [ 4, 5, 8, 10]. Флавоноїди, фенілпропаноіди і компоненти 
ефірної олії меліси відповідають не тільки за седативну та антігерпес-
ную активність, але також за протипухлинну і тиреоїдно-регуляторну 
активність. Встановлено, що екстракт меліси ефективний при ліку-
ванні хвороби Грейвса. Активні компоненти меліси блокують антиті-
ла, а також дію тиріоїд -стимулюючого гормону, перешкоджаючи збіль-
шенню щитовидної залози [1, 2, 7-10]. Вивчення вмісту та динаміки 
накопичення карбонових кислот необхідне для розуміння обмінних 
процесів (гліколіз, цикл Кребса, утворення і розщеплення ліпідів та 
ін.). Ряд кислот є важливими біологічно активними речовинами (не-
насичені жирні кислоти), джерелом енергії, основними структурни-
ми компонентами клітинних мембран тощо. Ці гетерофункціональ-
ні сполуки поширені у природі і містяться в листках рослин.  Тому 
комплексний підхід до вивчення біологічно-активних сполук меліси 
лікарської є актуальним питанням фармації.

Метою роботи було вивчення різних класів  органічних кислот 
у траві меліси лікарської. 

Методи та матеріали дослідження
Траву меліси  заготовляли в період повного квітіння у 2012 році 

на дослідній ділянці ботанічного саду НФаУ.



164 165

Ïðîáëåìè åêîëîã³÷íî¿ òà ìåäè÷íî¿ ãåíåòèêè ³ êë³í³÷íî¿ ³ìóíîëîã³¿ Актуальні проблеми екологісної та клінічної біохімії

 Дослідження органічних кислот проводили за допомогою 
хромато-масс-спектрометрії [6]. 

До 50 мг висушеного рослинного матеріалу у віалі на 2 мл дода-
вали 50 мкг тридекану у гексані (внутрішній стандарт) а також 1,0 
мл 14% BCl3 в метанолі, Supelco 3-3033 (метилуючий агент). Суміш 
витримували у герметично закритій віалі 8 годин при 65оС. За цей 
час екстрагувались біологічно активні речовини, проходив гідро-
ліз і метилування органічних кислот. Одночасно здійснювалось 
метилування вільних органічних кислот. Потім реакційну суміш 
зливали з осаду рослинного матеріалу і розбавляли 1 мл дисти-
льованої води. Метилові ефіри жирних кислот екстрагували 0,2 мл 
хлористого метилену, струшували кілька разів протягом години, 
а потім хроматографували отриманий екстракт метилових ефі-
рів органічних кислот. Дослідження проводили на хроматографі 
Agilent Technologies 6890 з мас-спектрометричним детектором 5973. 
Хроматографічна колонка – капілярна INNOWAX з внутрішнім ді-
аметром 0,25 мм і довжиною 30 м. Введення проби (2 мкл) у хрома-
тографічну колонку проводили в режимі splitless, тобто без поділу 
потоку, що дозволяло ввести пробу без втрати на розподіл і істотно 
(в 10-20 разів) збільшити чутливість методу хроматографування. 
Швидкість введення проби становила 1,2 мл / хв протягом 0,2 хв. 
Швидкість газу-носія (гелій) 1,2 мл / хв. Температура нагрівача вве-
дення проби – 250 оС. Температура термостата програмована від 
50 до 250 оС зі швидкістю 4о / хв. Для ідентифікації компонентів 
використовували бібліотеку мас-спектрів NIST05 і WILEY 2007 з за-
гальною кількістю спектрів більш 470000 в поєднанні з програмами 
для ідентифікації AMDIS і NIST.

Отримані результати та їх обговорення 
У траві меліси ідентифіковано та визначений вміст 31 органіч-

ної кислоти, які віднесені до 3-х груп: моно-ді-три-карбонові кисло-
ти, фенольні та жирні кислоти, як наведено на рис.1 та у таблиці 1. 

Серед моно-ді-три карбонових кислоти ідентифіковано 9 спо-
лук, за вмістом  їх можливо розташувати наступним чином: гепта-
2,4-діенова > > щавлева >лимонна> яблучна > бурштинова > мало-
нова > азелаїнова > 2-гексенова > фумарова (від  950 до  14 мг/кг).

Фенольні кислоти ідентифіковані у незначній концентрації (від 34 
до 12 мг/кг). У попередніх роботах  були наведені результати визначен-
ня вмісту інших кислот цієї групи: розмаринової, кофейної та хлороге-
нової, які характеризуються більш високим вмістом (від 0,2 до 3%) [4, 5].  

 Таблиця 1
Органічні кислоти трави меліси лікарської
Кислоти Час утримання Концентрація, мг/кг

Моно-ді-три карбонові кислоти
1 2-гексенова 7.15 25.8
2 щавлева 9.92 818.2
3 малонова 12.18 275.3
4 фумарова 12.89 14.4
5 бурштинова 14.03 272.5
6 гепта-2,4-дієнова 20.29 952.6
7 яблучна кислота 23.97 126.1
8 азелаїнова  24.86 197.1
9 лимонна 29.72 782.1

Фенольні кислоти
10 бензойна 14.52 20.2
11 фенілоцтова 17.53 12.8
12 саліцилова 17.78 16.0
13 ферулова 40.52 34.8
14 ванілінова 32.69 17.1

Насичені жирні кислоти
15 капронова 5.17 31.9
16 нонанова 11.61 13.5
17 лауринова 18.37 13.4
18 міристинова 22.49 55.6
19 пентадеканова 24.41 17.9
20 пальмітинова 26.42 1999.8
21 гептадеканова 28.03 33.5
22 стеаринова 29.8 254.5
23 11-октадеценова 30.19 25.2
24 арахінова 32.96 117.3
25 генейкозанова 34.46 15.3
26  бегенова 35.94 51.1
27 тетракозанова 38.73 15.7

Ненасичені жирні кислоти
28 лінолева 30.86 344.4
29 ліноленова 31.96 931.2
30 пальмітолеїнова 27.24 242.4
31 олеїнова 30.11 338.0
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Жирнокислотний склад налічує 13 насичених та 4 ненасичених 
сполук. Домінуючими жирними кислотами є пальмітинова (1999 
мг/кг) та ліноленова (931 мг/кг).

Рис.1. Хроматограма органічних кислот трави меліси лікарської.
Висновки 
1. За допомогою хромато-масс-спектрометрії у траві меліси іден-

тифіковано 31 органічна кислота. 
2. Встановлено наявність 9 моно-ді-три-карбонових кислот, до-

мінуючою є гепта-2.4-дієнова кислота (більш 900 мг/кг).  Концен-
трація 9 фенольних кислот невелика та складає  біля 35 мг/кг.

3. Серед 17 жирних кислот високим вмістом характеризуються 
пальмітинова (біля 2000 мг/кг) та ліноленова  кислоти (930 мг/кг).
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Резюме
Попова Н.В. Органічні кислоти меліси лікарської.
Вивчений склад та визначений вміст органічних кислот меліси лікарської 

за допомогою хромато-масс-спектрометрії. Серед 31 ідентифікованої сполу-
ки 9 належать до моно-ді-три-карбонових кислот, 5- до фенольних похідних, 
та 17- це жирні кислоти. Домінуючими кислотами у кожної групі є гепта-2.4-
дієнова кислота (більш 900 мг/кг), пальмітинова (біля 2000 мг/кг) та лінолено-
ва  кислоти (930мг/кг). 

Ключові слова: меліса, склад и вміст моно-ді-трі-карбонових, фенольних та 
жирних кислот.

Резюме
Попова Н.В. Органические кислоты мелиссы лекарственной.
Изучен состав  и установлено содержание органических кислот мелиссы с 

помощью хромато-масс-спектрометрии. Среди 31 идентифицированного со-
единения 9 относятся к моно-ди-три-карбоновым кислотам, 5 - к фенольным 
производным, и 17 - к жирным кислотам. Доминирующими кислоты в каждой 
группе: гепта-2.4-диеновая кислота (более 900 мг / кг), пальмитиновая (около 
2000 мг / кг) и линоленовая кислоты. (930мг/кг). 

Ключевые слова: мелисса, состав и содержание моно-ди-три-карбоновых, 
фенольных и жирных кислот.

Summary
Popova N.V. Organic acids of lemon balm.
It was investigated the composition and content of organic acids of lemon balm 

by chromatography-mass spectrometry. Among 31 identifi ed compounds 9 belong 
to mono-, di-tri-carboxylic acids, 5 - to the phenolic derivatives, and 17 - to fatty 
acids. Dominant acid in each group are hepta-2.4-diene acid (900 mg / kg), palmitic 
acid (about 2000 mg / kg) and linolenic acid (930 mg/kg). 

Key words: lemon balm, composition and content of mono-di-tri-cаrboxylic, 
phenolic and fatty acids. 
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