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Фармакогнозія та хімія
природних сполук

Pharmacognosy and chemistry 
of natural compounds

Незважаючи на значні досягнення в області створен-
ня синтетичних лікарських засобів, зберігається 

тенденція до впровадження нових лікарських препаратів 
на основі рослинної сировини. 
Згідно з АТС-класифікацією, антигеморагічні засоби 

представлені В02А інгібіторами фібринолізу й В02В ві-
таміном К та іншими гемостатичними засобами. В02А А 

Амінокислоти та В02А В Інгібітори протеїназ належать до 
В02А інгібіторів фібринолізу. До В02В вітаміну К та інших 
гемостатичних засобів належать: В02В А вітамін К; В02В 
С Гемостатичні засоби для місцевого застосування; В02В 
D Фактори згортання крові; В02В Х Інші гемостатичні за-
соби для системного застосування, до яких входять В02В 
Х06** Гемостатичні засоби рослинного походження [10].
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З метою вивчення якісного складу та кількісного вмісту дубильних речовин листя 
та стовпчиків із приймочками кукурудзи звичайної встановили наявність цих речо-
вин за допомогою якісних реакцій; кількісний вміст поліфенолів визначали методом 
перманганатометрії та методом високоефективної рідинної хроматографії. Встанови-
ли, що в сировині кукурудзи присутні дубильні речовини переважно конденсованої 
групи. Методом перманганатометрії визначили накопичення поліфенольних сполук 
у листі гібридів цукрової та надцукрової кукурудзи. Найбільший вміст поліфенолів 
в стовпчиках із приймочками знайдено у надцукровій кукурудзі. Визначено 
наявність 8 сполук у листі та стовпчиках із приймочками кукурудзи звичайної ме-
тодом високоефективної рідинної хроматографії: галова кислота, елагова кислота, 
галокатехін, епікатехін, катехін, епігалокатехін, катехін галат, епікатехін галат. Це 
свідчить про багатий поліфенольний склад сировини кукурудзи та перспективу 
використання цієї сировини для створення лікарських засобів і спеціальних хар-
чових продуктів.

Скрининговые исследования содержания дубильных веществ в надземных органах кукурузы обыкновенной
У. В. Карпюк, В. С. Кисличенко, И. С. Чолак, О. И. Емельянова
С целью изучения качественного состава и количественного содержания дубильных веществ листьев и столбиков с рыль-

цами кукурузы обыкновенной установили наличие этих веществ с помощью качественных реакций; количественное содер-
жание полифенолов определяли методом перманганатометрии и методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. 
Установили, что в сырье кукурузы содержатся дубильные вещества преимущественно конденсированной группы. Методом 
перманганатометрии определили накопление полифенольных соединений в листьях гибридов сахарной или суперсахарной 
кукурузы. Наибольшее содержание полифенолов в столбиках с рыльцами найдено в суперсахарной кукурузе. Методом высоко-
эффективной жидкостной хроматографии определено наличие 8 соединений в листьях и рыльцах кукурузы: галловая, эллаговая 
кислота, галокатехин, эпикатехин, катехин, эпигалокатехин, катехин галлат, эпикатехин галлат. Это свидетельствует о богатом 
полифенольном составе сырья кукурузы и перспективе использования данного сырья для создания лекарственных средств и 
специальных пищевых продуктов.
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Aim. The introduction of new hemostatic drugs is a modern question. Using of tannins is promising especially for this segment of 

Pharmacy, as they are able to stop the bleeding. The purpose was to the study qualitative composition and quantitative content of tannins 
in Zea mays leaves and columns with stigmas.

Methods and results. The presence of tannins has been found using conventional qualitative reactions. Polyphenols content has been 
determined by permanganatometry. The qualitative composition and quantitative content of tannins in herbal drugs has been determined 
by high performance liquid chromatography. The presence of tannins mostly of condensed group has been determined. Accumulation of 
polyphenols in leaves of sweet and super sweet corn has been determined by permanganatometry. The highest content of polyphenols 
in the columns with stigmas has been found in super sweet corn. The presence of 8 compounds has been determined in the leaves and 
corn stigmas by high performance liquid chromatography: gallic acid, ellagic acid, galocatehin, epicatechin, catechin, epigalocatehin, 
catechin gallate, epicatechin gallate.

Conclusions. This demonstrates the rich polyphenolic composition of raw material of Zea mays and possibility to use it for the 
creation of drugs and specialty foods.
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Асортимент В02В Х06** Гемостатичних засобів рос-
линного походження в Україні включає в себе: водяного 
перцю екстракт рідкий, кропиви листя, перцю водяного 
екстракт, деревію трава. Ці засоби мають гемостатичну 
дію та використовуються для системного призначення [10].
Аналіз фармацевтичного ринку кровоспинних засобів, 

котрий існує, свідчить, що розробка та створення ге-
мостатичних препаратів на основі лікарської рослинної 
сировини є актуальним напрямом фармації.
Серед речовин, що відповідають за гемостатичну 

дію лікарських рослин, можна виділити вітамін К, біо-
флавоноїди та дубильні речовини [1,7–9]. До лікарської 
рослинної сировини, що містить такі біологічно активні 
речовини та має гемостатичну дію, належать стовпчики з 
приймочками кукурудзи звичайної. Найменш вивченими 
сполуками цієї сировини є дубильні речовини [4].
Крім того, дослідження хімічного складу листя куку-

рудзи звичайної дає можливість розширити сировинну 
базу лікарських рослин такої дії.
Мета роботи 
Вивчення якісного складу та кількісного вмісту ду-

бильних речовин листя та стовпчиків із приймочками 
кукурудзи звичайної.
Матеріали і методи дослідження
Для дослідження обрали 26 гібридів і сортів надцукрової, 

цукрової, високоамілозної, зубовидної, високолізинової та 
восковидної кукурудзи. Листя та стовпчики з приймочками 
збирали у фазу молочно-воскової стиглості плодів на до-
слідних полях в Харківській області у 2014 році.
Виявлення дубильних речовин у  стовпчиках з при-

ймочками та листі кукурудзи звичайної здійснювали 

у водних розчинах сировини, що досліджували, за 
допомогою загальновідомих якісних реакцій [5,6]. Ви-
значення кількісного вмісту суми окислювальних полі-
фенолів виконували перманганатометричним методом 
за Левенталем [2].
На основі досліджень визначили найбільш перспек-

тивний сорт Світлана. На наступному етапі дослідження 
встановили якісний склад і кількісний вміст дубильних 
речовин у лікарській рослинній сировині надцукрової 
кукурудзи звичайної сорту Світлана. Дослідження 
здійснювали методом високоефективної рідинної хро-
матографії (ВЕРХ) на хроматографі Agilent Technologies 
1200 з фотометричним діодно-матричним детектором 
UV-Vis G1315С. Хроматограф обладнаний проточним 
дегазатором G1322A, автосамплером G1329A, термо-
статом колонок G1316A в комплексі з персональним 
комп’ютером з програмним забезпеченням Agilent 
ChemStation й зі спеціальним програмним забезпеченням 
для автоматичного інтегрування та ідентифікації речовин 
за допомогою бібліотеки спектрів.
Колонка аналітична «Discovery C18» з розміром часток 

5 мкм, завдовжки 250 мм, внутрішнім діаметром 4,6 мм з 
передколонкою завдовжки 20 мм. Режим подачі елюентів 
градієнтний. Мобільна фаза: А – трифлуороцтова кисло-
та (0,1%) в ацетонітрилі (5%). Мобільна фаза: Б – триф-
луороцтова кислота (0,1%) в ацетонітрилі. Тривалість 
аналізу – 40 хв. Температура термостатування колонки 
– 25оС. Об’ємна витрата елюента – 0,5 мл/хв. Об’єм 
введення – 5–10 μл. Детектор: УФ-DAD: A – 280 нм.

Таблиця 1
Вміст дубильних речовин у листі та стовпчиках із приймочками кукурудзи звичайної 
за результатами перманганатометричного методу, % (n=5, Харківська область, 2014 р.)

№ п/п Назва гібрида, сорту Листя Стовпчики
1 Лінія надцукрової  кукурудзи СЕ-397 3,43±0,03 4,71±0,01
2 Лінія надцукрової кукурудзи СЕ-386 3,08±0,01 4,66±0,04
3 Лінія цукрової кукурудзи МС-11 3,43±0,05 4,12±0,05
4 Лінія цукрової кукурудзи МС-101 3,34±0,01 4,15±0,03
5 Лінія цукрової кукурудзи МС-719 3,28±0,01 4,4±0,05
6 Лінія надцукрової кукурудзи SS-147 3,90±0,04 4,3±0,16
7 Лінія надцукрової кукурудзи SS-387 3,87±0,05 3,2±0,03
8 Лінія надцукрової кукурудзи SS-65 3,87±0,15 4,3±0,05
9 Сорт Світлана – надцукрова кукурудза 4,50±0,11 9,23±0,19

10 Лінія 1 цукрової кукурудзи – гібрида Рапід 3,50±0,05 4,15±0,05
11 Лінія 2 цукрової кукурудзи – гібрида Рапід 3,02±0,09 5,62±0,01
12 Лінія надцукрової кукурудзи СЕ-414, 3,46±0,05 3,63±0,04
13 Лінія високолізинової кукурудзи БЛ-52 – 1,24±0,01 7,65±0,05
14 Лінія високолізинової кукурудзи БЛ-43 1,86±0,09 5,15±0,01
15 Лінія цукрової кукурудзи АС-43 3,66±0,01 3,01±0,03
16 Лінія цукрової кукурудзи АС-70 3,04±0,10 3,95±0,01
17 Лінія зубовидної кукурудзи Т-22 1,21±0,12 2,25±0,05
18 Лінія високоамілозної кукурудзи АЕ-392 1,32±0,02 2,94±0,04
19 Лінія восковидної кукурудзи ВК-69-7 2,33±0,18 3,17±0,11
20 Лінія восковидної кукурудзи ВК-69-8 2,31±0,02 2,66±0,01
21 Лінія восковидної кукурудзи ВК-06 3,18±0,05 4,78±0,05
22 Лінія восковидної кукурудзи ВК-07 2,31±0,14 5.61±0,01
23 Лінія восковидної кукурудзи ВК-08 2,62±0,08 4,2±0,05
24 Сорт Білявка надцукрова кукурудза 3,94±0,05 3,61±0,09
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Пробопідготовка. Наважку зразка масою (0,5–
1,00±0,01) г переносять у плоскодонну колбу об’ємом 
100 см3 і заливають 30 см3 гарячої бідистильованої води. 
Колбу ставлять на магнітну мішалку з підігрівом і ви-
тримують 30 хв при температурі 80° С. Охолоджують у 
термостаті до температури не вище 25° С та переносять 
вміст у мірну колбу об’ємом 50 см3. Доводять об’єм до 
мітки бідистильованою водою. Ретельно перемішують, 
дають відстоятися 5 хв і надосадову рідину обережно 
відфільтровують крізь шприцовий мембранний фільтр 
(на основі заміщеної целюлози діаметром пор 0,45 мкм) 
у приготовлену ємкість. Відбирають з фільтрату 1 см3 в 
ємкість для хроматографування [3].
Результати та їх обговорення
В результаті здійснення якісних реакцій в об’єктах, 

що досліджувалися, встановили наявність дубильних 
речовин переважно конденсованої групи.
Після статистичної обробки визначення кількісного 

вмісту дубильних речовин встановили, що найбільше на-
копичення поліфенольних сполук спостерігається у листі 
гібридів цукрової та надцукрової кукурудзи (3,0±0,09%–
4,5±0,11%), дещо нижчий вміст поліфенолів виявлено у лис-
ті гібридів восковидної кукурудзи (2,3±0,14%–3,0±0,1%), 
а найменший вміст дубильних речовин – у листі гібридів 
високолізинової, восковидної та високоамілозної кукурудзи 
(1,21±0,12%–1,8±0,09%) (табл.1).
Подібної тенденції накопичення поліфенольних спо-

лук у стовпчиках з приймочками залежно від виду куку-
рудзи не спостерігали. Але відзначимо, що найбільший 
вміст сполук, що досліджували, виявили в стовпчиках 
із приймочками надцукрової кукурудзи сорту Світлана 
– 9,23±0,19% (табл.1).
Саме тому для наступного дослідження обрали листя 

та приймочки надцукрової кукурудзи сорту Світлана. 
Методом ВЕРХ визначено якісний склад і кількісний 
вміст окремих представників дубильних речовин у листі 
та стовпчиках із приймочками кукурудзи звичайної. У 
таблиці 2 наведені результати аналізу для вищевідзна-
чених зразків сировини.

Дослідження свідчать про значне накопичення дубиль-
них речовин у стовпчиках з приймочками кукурудзи 
звичайної – 15,66 г/кг та листі – 12,53 г/кг.
Визначили наявність 8 сполук у листі та стовпчиках 

із приймочками кукурудзи звичайної: галова кислота, 
елагова кислота, галокатехін, епікатехін, катехін, епіга-
локатехін, катехін галат, епікатехін галат. Спостерігаєть-
ся тенденція накопичення представників конденсованої 
групи дубильних речовин: галокатехіну, епігалокатехіну, 
катехіну, епікатехіну, катехін галату, епікатехін галату. 
Ці дані підтверджують попередні дослідження, котрі 
проведені за допомогою якісних реакцій та вказують 
на перевагу дубильних речовин конденсованої групи.

 Отже, встановили, що галокатехін, епігалокатехін та 
катехін у листі та в приймочках кукурудзи звичайної 
накопичуються у найбільшій кількості.
Висновки
1. У листі та стовпчиках з приймочками кукурудзи 

звичайної встановили наявність дубильних речовин 
переважно конденсованої групи.

2. Методом перманганатометрії визначили вміст по-
ліфенолів у листі та стовпчиках із приймочками куку-
рудзи звичайної 26 гібридів та сортів. Спостерігається 
тенденція накопичення поліфенольних сполук у листі 
цукрової та надцукрової кукурудзи на відміну від інших 
видів кукурудзи. Найбільший вміст поліфенолів у стовп-
чиках з приймочками виявили у надцукровій кукурудзі.

3. Визначили наявність 8 сполук у листі та стовпчиках 
з приймочками кукурудзи звичайної: галова кислота, 
елагова кислота, галокатехін, епікатехін, катехін, епіга-
локатехін, катехін галат, епікатехін галат.

4. Встановили, що галокатехін, епігалокатехін та 
катехін в листі та в приймочках кукурудзи звичайної 
накопичуються у найбільшій кількості.
Перспективи подальших досліджень. Результати 

досліджень використовуватимуть при розробці методів 
контролю якості цього виду сировини кукурудзи та 
створенні лікарських засобів і спеціальних харчових 
продуктів.
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