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Вступ
Останнім часом відзначається інтерес до похідних кофейної кис-

лоти, серед яких слід відзначити розмаринову кислоту. Ряд авторів 
присвятили цим сполукам наукові огляди [1, 8, 14, 18]. Раніше вважа-
лося, що розмаринова кислота разом з її похідними відноситься до 
дубильних сполук, її характеризували як депсід кофейної кислоти. 
До виділення і встановлення структури розмаринової кислоти та її 
похідних вони були відомі під назвою "Labiatengerbstoffe" - таніно-
подібні сполуки родини ясноткових. У 1958 р. італійськими вченими 
M.Scarpati (М. Скарпаті) і G. Oriente (Г. Орієнте) вдалося виділити з 
розмарину лікарського (Rosmarinus offi cinalis L.) ефір кофейної кис-
лоти та 3 - (3,4-дигідроксифеніл) молочної кислоти, який надалі ав-
торами був названий розмариновою кислотою (Рис.1) [1, 14].

Рис. 1. Розмаринова кислота.

За результатами біогенетичних дослідженнь було встановлено, 
що дві амінокислоти - фенілаланін і тирозин беруть участь у синте-
зі цієї кислоти. Так кофейна кислота синтезується з фенілаланіну, а 
3,4-дігідроксіфенілмолочна кислота з тирозину. Встановлено набір 
ферментів і генів, що беруть участь на різних стадіях біосинтезу 
[1, 18]. Фенілпропанові кислоти, та розмаринова кислота зокре-
ма, представляють інтерес для фармації і медицини як речовини 
з високою антиоксидантною, противірусною (антигерпетичною), 
антиалергічною, протизапальною активністю з низькою токсичніс-
тю, встановлена висока активність при лікуванні хвороби Альцгей-
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мера. Вона відповідає за протипухлинну (пригнічує синтез білка в 
ракових клітинах) і тиреоїд-регуляторну види активності. Під час 
лабораторних досліджень було виявлено, що екстракти лікарських 
рослин, яі містять розмаринову кислоту, ефективні при лікуванні 
хвороби Грейвс. Вони блокують антитіла і дію тиреоїд-стимулюю-
чого гормону, тим самим, перешкоджають збільшенню щитовид-
ної залози [1, 8, 13, 14, 18, 19].

Серед рослин, багатих на розмаринову кислоту, найбільш ха-
рактерними є представники родин ясноткових, бурачникових і се-
лерових [1, 6, 13, 18].

Представниками таких рослин є види роду Prunella (суховерш-
ки), які зростають на Україні: с. звичайні, с. великоквіткові і с. лан-
цетні. Аналіз літературних даних показав, що перераховані вище 
об'єкти використовують як гемостатичний, ранозагоювальний, 
протизапальний, антимікробний, жарознижувальний, відхарку-
вальний, тонізуючий і антікомплементарний засіб. Лікарську си-
ровину цих рослин рекомендують: при раку щитовидної залози, 
середостінні, лімфогранульоматозі, лімфомі, бронхіті, респіратор-
них захворюваннях, кровохаркання, емпітіго, псоріазі, скрофулезе, 
себореї, ексудативному діатезі, ларингіті, нефриті, геморої, діареї, 
туберкульозі (горла, шкіри, легенів), дифтерії, дизентерії, гіпертен-
зії, артриті, ревматичному поліартриті, лімфаденіті, гіпертиреозі, 
тиреотоксикозі, гастралгії, епілепсії, цинзі, лейкорею, маститі, ми-
три, кольпіті, ударах, вивихах [2-8, 12, 16-19].

Метою даної роботи є пошук перспективних джерел розмари-
нової кислоти серед представників роду суховершкі (Prunella, La-
miaceae) для подальшої розробки на їх основі вітчизняних фітопре-
паратів з широким спектром фармакологічної дії.

Методи та матеріали дослідження
Для дослідження заготовляли зразки сировини роду суховершки 

(Prunella) - с. звичайні (Prunella vulgaris L.), с. ланцетні (P. lanceolata 
L.) та с. великоквіткові (P. grandifl ora L.). Траву збирали у Харків-
ський області, у ботанічному саду Національного фармацевтично-
го університету та ботанічному саду Харківського національного 
університету ім. В. Н. Каразіна у період масового цвітіння рослини 
(червень-серпень 2009-2011 рр.). 

Для ідентифікації та аналізу вмісту гідроксикоричних кислот у 
рослинній сировині готували екстракти шляхом вакуум-фільтра-
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ційної екстракції 50% спиртом етиловим у співвідношенні сирови-
на-екстрагент 1:5 - 1:6.

Для виявлення гідроксикоричних кислот у досліджуваних 
об'єктах використовували 50% водно-спиртові витяги, які піддавали 
хроматографічному аналізу (ПХ, ТШХ) з застосуванням паперової і 
тонкошарової хроматографії (папір марки "Fіltrak" різних номерів, 
хроматографічні пластинки марки "Sіlufol", "Sorbfіl" і "Merck"). На 
хроматограми наносили мікропіпеткою 0,01 мл водно-спиртового 
витягу досліджуваних зразків рослинної сировини. Аналіз прово-
дили в наступних системах розчинників: хлороформ-метанол-вода 
(24:14:3), толуол - етілформіат - мурашина кислота (50:40:10), бута-
нол-оцтова кислота - вода (4:1:2), 2% і 15% оцтова кислота. Хромато-
грами досліджували в УФ-світлі до, і після обробки специфічними 
реактивами. Гідроксикоричні кислоти виявляли за специфічною 
флюоресценції в УФ-світлі (365 нм) з використанням відповідних 
реактивів та у порівнянні з вірогідними зразками речовин [9-11, 15]. 

Вміст гідроксикоричних кислот у зразках рослинної сировини ви-
значали методом ВЕРХ на хроматографі Shimadzu LC 20 Prominence. 
У комплектацію хроматографа входили: проточний Дегазатор, на-
сосна станція з модулем градієнта низького тиску, Автосемплер, тер-
мостат колонок і діод-матричний детектор. Для аналізу використо-
вували колонку фірми Macherey-Nagel довжиною 150 мм і діаметром 
3 мм, заповнену звернено-фазовим сорбентом Nucleosil С18 АВ, зер-
нистістю 3 мкм і пористістю 100 Å. Об'єм проби 2 мкл, детектування 
проводили при λ=280 нм, 330 нм, 360 нм з частотою сканування 3 Гц. 
Елюювання виробляли в градієнтному режимі зростання частки роз-
чину В (суміш АсСN: MeOH: Н2О + HClO4 у співвідношенні 40:40:20, 
рН 2,5) в суміші з розчином А (водний розчин HClO4, рН 1,8) від 0 % 
до 100 % протягом 80 хвилин, при температурі 30 ° С. 

Ідентифікацію піків виробляли в порівнянні УФ-спектрів зі 
спектрами з бази даних і за часами виходу (час утримання) у від-
повідності зі стандартними зразками. Масову концентрацію визна-
чали за градуювальною характеристикою стандартних зразків з ви-
користанням програми LC Solutions (Shimadzu).

Отриманы результати та їх обговорення
За результатами хроматографічного аналізу (ПХ, ТШХ) встановлена 

наявність 20-23 речовин фенольної природи. Хроматографічна харак-
теристика ідентифікованих фенольних кислот наведена в таблиці 1.

Таблиця 1
 Хроматографічна характеристика гідроксикоричних кислот

 видів роду суховершки

Гідроксикоричні 
кислоти

Флюоресценция 
в УФ-світі

Система, Rf

2% оцтова 
кислота

хлороформ 
– метанол - 
вода 24:14:3

БОВ 
(4:1:2)в УФ 

-світлі + NH3

Розмаринова 
кислота блакитна зеленувато-

блакитна 0,42 0,6 0,89

Хлорогенова 
кислота блакитна зеленувато-

блакитна 0,59 0,50 0,92

Кофейна 
кислота блакитна блакитна 0,30 0,72 0,80

Порівняльний хроматографичний аналіз свідчить, що рівень 
розмаринової кислоти за величиною зон абсорбції має наступну 
послідовність: трава суховершків великоквіткових > трава сухо-
вершків звичайних > трава суховершків ланцетних.

Результати ВЕРХ аналізу визначення вмісту розмаринової та ко-
фейної кислот наведені у таблиці 2 і на рис.2, 3, 4. 

Рис. 2. ВЕРХ хроматограмма спиртового экстракту трави суховершків 
крупноквіткових, где 1- кофейная кислота, 2- розмариновая кислота.
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Рис. 3. ВЕРХ хроматограмма спиртового экстракту трави суховершків лан-
цетних, где 1- кофейная кислота, 2- розмариновая кислота.

Рис. 4. ВЕРХ хроматограмма спиртового экстракту трави суховершків зви-
чайних, где 1- кофейная кислота, 2- розмариновая кислота.

Європейська фармакопея проводить аналіз ряду видів рослин-
ної сировини за вмістом розмаринової кислоти (лист меліси лі-
карської не менше 1,0%, сухий екстракт м’яти перцевої - не менше 
0,5%) або за сумою гідроксикоричних кислот у перерахунку на роз-
маринову кислоту (лист розмарину лікарського - не менше 3,0%) 
[6]. Отримані експериментальні дані про рівень розмаринової кис-
лоти (від 1,2 до 2,9 %) у видах суховершків свідчать про перспек-

тивність досліджуваної рослинної сировини у напрямку створення 
фітозасобів з широким спектром біологічної дії.

Таблиця 2 
Вміст розмаринової та кофейної кислот у видах суховершків

Рослинна 
сировина

Вміст кислот, % 
(у перерахунку на суху сровину )

розмаринова кислота кофейна кислота
Трава суховершків 
звичайних 2,0560 0, 0159

Трава суховершків 
ланцетних 1,2132 0,0123

Трава суховершків 
великоквіткових 2,9126 0,0152

Висновки
1. Вперше проведено аналіз вмісту розмаринової і кофейної кис-

лот у траві видів суховершків.
2. У траві різних видів роду суховершкі вміст розмаринової кис-

лоти коливалося від 1,0 до 2,9%, а рівень кофейної кислоти знахо-
диться в близьких межах 0,012-0,016%.

3. Найбільш перспективним видом за рівнем розмаринової кис-
лоти є трава суховершків великоквіткових.

4. Показано перспективність як подальшого фітохімічного до-
слідження сировини видів роду суховершків, так і фармакологіч-
ного скринінгу можливих препаратів на їх основі.
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уровень кофейной кислоты находится в близких пределах 0,012-0,016 %. 
Перспективным видом по уровню розмариновой кислоты является трава 
черноголовки крупноцветковой.

Ключевые слова: виды черноголовки, анализ и содержание розмариновой, 
кофейной и хлорогеновой кислот, хроматография.

Summary
Popova N.V. Hydroxycinnamic acids of Prunella species.
It was carried out analysis and assay of hydroxycinnamic acids in the herb 

of Prunella species: P.vulgaris, P.lanceolata, P.grandifl ora. The content of rosma-
rinic acid ranged from 1.0 to 2.9 %, and caffeic acid is in close range 0,012-0,016 
%. Perspective species by the level of rosmarinic acid was established Prunella 
grandifl ora herb.

Key words: Prunella species, analysis and assay of rosemaric, caffeic and chloro-
genic acids, chromatography.

Рецензент: д.фарм.н., проф. В.М. Ковальов


