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Вступ
Разом із значними успіхами, досягнутими у області синтезу, пре-

парати рослинного походження і до теперішнього часу займають 
значне місце в лікуванні ряду захворювань. Фармакологічна дія фі-
топрепаратів зумовлена комплексом природних біологічно актив-
них речовин, серед яких пильної уваги заслуговують фенольні спо-
луки. Тому актуальним є пошук нових джерел фенольних сполук 
для створення ефективних нетоксичних лікарських засобів [5, 6]. 
Geum urbanum L. (гравілат міський) відносяться до родини Rosaceae 
підродини Rosoideae і зростає по всій території України на засміче-
них місцях, у світлих лісах, серед чагарників [4].

Народна медицина використовує фітозасоби з трави г. міського 
при проносах, дизентерії, гарячці та як заспокійливий засіб [2, 3]. Осно-
вною групою діючих речовин сировини G. urbanum L. є поліфенольні 
сполуки [9]. Це перспективне джерело одержання препаратів в’яжучої, 
кровоспинної і ранозагоювальної дії [8]. У зв’язку з цим являє інтерес 
визначення оптимальних умов екстракції поліфенольних сполук з да-
ної сировини для наступної розробки технології отримання субстанції 
і подальшого використання її у фармацевтичному виробництві.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами: 
робота виконувалась відповідно до планів науково-дослідних робіт 
НФаУ з проблеми «Фармакогностичне вивчення біологічно-актив-
них речовин, створення лікарських засобів рослинного походжен-
ня» (№ державної реєстрації 0103U000476).

Метою цієї роботи було визначення оптимальних умов екстра-
кції поліфенольних сполук з трави гравілату міського для наступ-
ної розробки технології отримання лікарської субстанції.

Матеріали та методи дослідження
В якості сировини обрана трава G. urbanum L. «Herba Gei urbani», 

яка була заготовлена у 2010-2011 рр. у м. Харкові та Харківській об-

ласті. Ідентифікацію сировини здійснювали за комплексом морфо-
логічних особливостей, які оцінювали макро- і мікроскопічно [1].

Найважливішою стадією отримання фітопрепаратів є екстрагуван-
ня сировини. Вивчався процес екстракції суми поліфенольних сполук 
із сировини G. urbanum L. залежно від зміни таких факторів: тип та тем-
пература екстрагенту, співвідношення сировина – екстрагент, час екс-
тракції (год). Усі досліди проводили при постійній наважці сировини 
(25 г), постійній волозі (12%), динамічних умовах екстрагування. Пара-
метром оптимізації був вихід готового продукту і екстрактивних (дію-
чих) речовин у процентах від абсолютно сухої сировини. Процентний 
вміст екстрактивних речовин визначали за методикою ДФУ [1].

Отримані результати та їх обговорення
Біологічна активність рослинної сировини значною мірою обу-

мовлена кількісним та якісним вмістом поліфенольних сполук. 
Спосіб, час екстракції та використовуваний екстрагент вибирають-
ся з урахуванням структури і фізико-хімічних властивостей біо-
логічно активних речовин, які знаходяться у рослинній сировині. 
Вибір в якості екстрагенту води гарячої було здійснено експери-
ментальним шляхом, виходячи з умов максимальної екстракції по-
ліфенольних сполук з обраної сировини. Вибір саме цього розчин-
ника експериментально і теоретично обґрунтовано. Це достатньо 
дешевий й доступний екстрагент.

У процесі досліджень були визначені температура екстрагенту, 
а також співвідношення сировини до екстрагенту і час екстракції. 
Дані експериментів наведено у таблицях 1-3.

Таблиця 1
Визначення оптимальної температури екстрагента при екстра-

кції трави гравілату міського

№ досліду Температура 
екстрагенту,оC 

Вихід готового 
продукту, %

Вихід діючих 
речовин, %

1 80 17,9 37,15
2 90 19,2 38,35
3 95 20,1 40,62
4 97 20,0 40,52
5 100 20,0 40,52

Згідно з даними табл. 1 оптимальним екстрагентом при екстра-
кції трави г. міського є гаряча вода при температурі 95оC.
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Таблиця 2
Визначення оптимального співвідношення сировина:

 екстрагент при екстракції трави гравілату міського
 гарячою водою (t 95оC)

№ досліду Співвідношення 
сировина : екстрагент

Вихід готового 
продукту, %

Вихід діючих 
речовин, %

1 1:5 18,6 38,35
2 1:9 19,1 39,55
3 1:10 20,1 40,62
4 1:11 20,0 40,55
5 1:12 20,0 40,55

Згідно з даними експерименту, ефективним інтервалом спів-
відношення сировини до екстрагенту є 1:9 – 1:11. При зменшенні 
цього співвідношення зменшується як вихід готового продукту, так 
і вихід діючих речовин. Збільшення співвідношення недоцільне, 
тому що показники виходу практично не змінюються. Оптималь-
ним є співвідношення сировини до екстрагенту 1:10.

Таблиця 3
Визначення оптимального часу екстракції трави гравілату

 міського гарячою водою (t 95оC) в співвідношенні сировина :
 екстрагент 1:10

№ досліду Час екстракції, 
години

Вихід готового 
продукту, %

Вихід діючих 
речовин, %

1 1,0 18,0 37,25
2 1,5 18,2 39,25
3 2,0 20,1 40,62
4 3,0 20,0 40,62
5 4,0 20,0 40,62

Аналіз даних табл. 3 свідчить, що ефективним інтервалом часу 
екстракції є 1-3 годин. Зменшення цього часу не дозволяє вичерп-
но екстрагувати поліфенольні сполуки з сировини. Збільшення 
– не забезпечує зростання показників виходу готового продукту і 
діючих речовин, та є економічно недоцільним. Оптимальний час 
екстракції – 2 години.

Експериментальним шляхом визначено, що додаткове проми-
вання сировини (після екстракції та зливу одержаного екстракту) 
екстрагентом у кількості 40% від використаного при екстракції до-

зволяє збільшити відсоток екстрактивних речовин, які обумовлю-
ють фармакологічну дію [7].

Враховуючи наведені вище фактори, які мають вплив на вихід 
біологічно активних речовин з сировини, нами розроблена техно-
логія одержання суми поліфенольних сполук яку здійснюють на-
ступним чином: траву гравілату міського подрібнюють до розміру 
частин 1,0-3,0 мм, принаймні трикратно екстрагують гарячою во-
дою (t 95оC) у співвідношенні сировина : екстрагент 1:9 – 1:11 про-
тягом 1-3 години, сировину додатково промивають екстрагентом, 
об’єднують всі зливи з подальшим упарюванням одержаного екс-
тракту, фільтрацією та сушінням. Вихід готового продукту 20,1%.

Одержаний продукт – негігроскопічний аморфний порошок 
світло-зеленого кольору зі специфічним характерним запахом, роз-
чинний у воді, в 50% етанолі при нагріванні, слабо розчинний у 
хлороформі, етилацетаті та ефірі.

Висновки
1. Вивчено вплив основних факторів на процес екстракції полі-

фенольних сполук з трави G. urbanum L.
2. Визначено оптимальний режим екстракції поліфенольних 

сполук з цієї сировини.
3. Проведені дослідження вказують, що отриманий сухий екс-

тракт з трави G. urbanum L. в подальшому може бути використаний 
при розробці препаратів в’яжучої, кровотамувальної та ранозагою-
вальної дії.
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Введение
Воспаление – одна из наиболее универсальных защитных реак-

ций организма, возникающая в ответ на воздействие различных по-
вреждающих факторов и направленная на устранение последствий 
такого нежелательного воздействия. В то же время развитие воспа-
лительного процесса нередко сопровождается значительными на-
рушениями самочувствия, требующими адекватной медикамен-
тозной коррекции [3]. Классические признаки воспаления (боль, 
покраснение, гипертермия, припухлость, нарушение функции) 
известны с древнейших времен. Регуляция воспалительного про-
цесса, являющегося ведущим патогенетическим звеном в развитии 
заболеваний различного генеза, продолжает приковывать внима-
ние исследователей и клиницистов [5].

В начале 90-х годов ХХ века были обнаружены две изоформы 
фермента циклооксигеназы (ЦОГ) – ЦОГ-1 в норме присутствует 
практически во всех тканях и ЦОГ-2 вырабатывается в основном под 
влиянием интерлейкина 1a [9]. В сравнительных контролируемых 
исследованиях селективные ЦОГ-2 ингибиторы реже вызывали 
побочные реакции со стороны ЖКТ. Уменьшение побочных реак-
ций при использовании ЦОГ-2 ингибиторов может сопровождать-
ся снижением эффективности лечения. Вероятно, у части больных 
сохранение активности ЦОГ-1 способствует поддержанию кли-
нической симптоматики. Появление селективных ЦОГ-2 ингиби-
торов позволило существенно снизить риск поражения ЖКТ при 
проведении противовоспалительной терапии, в то же время умень-


