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Фармакогнозія
та хімія
природних
сполук

За даними ВООЗ, лікарські засоби рослинного по-
ходження у різних країнах становлять від 30 до 

35% номенклатури зареєстрованих сучасних препаратів. 
Аналогічна тенденція характерна й для фармацевтично-
го ринку України та країн СНД [11,17].
Сучасний фармакогностичний аналіз лікарської рос-

линної сировини (ЛРC) і зборів з неї передбачає лише 
визначення вмісту діючих речовин і встановлення 
товарознавчих показників [5]. З іншого боку, людство 
спостерігає постійне підвищення рівня забруднення біо-
ценозів, що знижує адаптаційні біологічні можливості 
живих організмів. Ряд антропогенних забруднювачів на-
вколишнього середовища здатен суттєво накопичуватись 
у ЛРС і, відповідно, у лікарських засобах рослинного 
походження. До найважливіших з них належать похідні 
азотної кислоти (нітрати, нітрити, нітрозаміни), солі 
важких металів, радіонукліди, хлорорганічні сполуки, 
пестициди, інсектициди, зооциди [1–3,8–10,14,20,22].
Нашу увагу привернули види роду Plantago L., рос-

линну сировину яких заготовлюють у природних умовах 
та у спеціалізованих господарствах. Настій листя рослин 
(1:10) широко використовується у медицині багатьох 
країн у якості протизапального, кровоспинного, рано-
загоюючого та відхаркувального засобу. Сік з листя та 
екстракт кореня застосовують для регулювання шлун-
кової секреції [5–7,11,13,17].
Рівень накопичення нітратів у рослинній сировині 

видів роду Plantago L. залежить від ряду факторів: 
морфологічних особливостей рослин, регіону заготівлі, 
кислотності та вологості ґрунтів, інтенсивності сонячної 

радіації, ступеня використання нітратних добрив або 
антропогенного забруднення [1,2,9].
Постійне вживання нітратів і нітритів (від 23,7 мг/л 

за нітрогеном) дуже негативно впливає на стан здоров’я 
людини, призводячи до розвитку важких захворювань. 
До цих сполук особливо чутливі діти, літні люди, хворі 
на анемію, легеневі, серцево-судинні, шлунково-киш-
кові розлади. В організмі людини під впливом нітратів 
утворюється метгемоглобін, що призводить до гіпоксії, 
пов’язаної з порушенням окислювально-відновних про-
цесів у дихальному ланцюгу мітохондрій і кисневому 
голоді клітин [14,20,22].
Встановлено, що частина нітратів відновлюється бак-

теріальною мікрофлорою до нітритів, що призводить до 
виникнення N-нітрозамінів, які мають канцерогенну та 
мутагенну дію. Ефект проведення фітотерапії у такий 
спосіб значно знижується, а в ряді випадків може стати 
небезпечним. Відомості щодо вмісту нітратів у багатьох 
видах ЛРС і фітозасобів з неї у спеціалізованій літера-
турі відсутні, що свідчіть про недостатню роботу над 
вирішенням цієї проблеми.
Родина подорожникові (Plantaginaceae Juss.) дуже 

різноманітна, нараховує 90 родів і понад 1700 видів 
квіткових рослин. В умовах Європи відомо близько 70 
видів роду Plantago L., в Україні та Росії ідентифіковано 
понад 20. Достатньо розповсюджені та мають суттєву 
сировинну базу види Р. major L. (великий), Р. media L. 
(середній), Р. altissima L. (найвищий), P. maxima Juss. 
(найбільший), Р. lanceolata L. (ланцетолистий), Р. steposa 
Karpian. (степовий), P. maritima L. (приморський), 
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P. scabra Moench. (шорсткий), P. arenaria Wald. et Kit. 
(піщаний), Р. сoronopus L. (перистий). 
Види роду Plantago L. – зазвичай багаторічні 

трав’янисті рослини сіро-зеленого або зеленого кольору 
від 15 до 50 см. заввишки. Стебло просте, безлисте, голе 
або трохи опушене, 10–60 см заввишки. Листя здебіль-
шого зібрані в прикореневу розетку, чергові, цілокраї, на 
широких довгих черешках, овальні, вузько-лінійні або 
лінійно-ланцетні, 2–30 см завдовжки. Квітки дуже дрібні, 
зібрані в колосоподібні верхівкові суцвіття. Приквітки 
нижніх квіток суцвіть яйцеподібні, з довгим загостреним 
трав’янистим кінчиком; приквітки інших квіток видо-
вжені, обернено яйцеподібні, по краю широкоплівчасті. 
Віночок білуватий. Плід – еліптична коробочка, що 
розкривається впоперек, з дрібним темно-коричневим 
насінням. Корінь у вигляді тонких китиць відходить від 
кореневої шийки. Цвітіння відбувається в червні-жовтні 
[5–7,13,15,16,18,19].
Під час фітохімічних досліджень листя та кореневищ 

з коренями різних видів подорожника встановлено 
наявність полісахаридів (до 10%), слизу, флавоноїдів, 
каротиноїдів, вітамінів С і К1, дубильних речовин, 
каротину, органічних кислот, неорганічних елементів 
[5,6,12,21,23,24]. Сухі та рідкі екстракти з видів роду 
Plantago L. використовують у сучасній медицині у 
складі фітопрепаратів протизапальної, ранозагоюючої 
та обволікуючої дії: «Плантаглюцид», «Сік подорожни-
ка», «Ангіолакс», «Дефенорм», «Сироп подорожника, 
Доктор Тайсс», «Мукофальк апельсин», «Гастрокалм», 
«КМ-Тусофіт», «Стоптусин Фіто», «Екстракт кореня 
подорожника» тощо [11,17].

Мета роботи
Дослідження накопичення нітратів у рослинній сировині 

видів роду подорожник, які ростуть в умовах України, а 
також вміст цих сполук у настоях і відварах з неї.
Матеріали і методи дослідження
Листя подорожника заготовлено у різних регіонах України 

в період цвітіння (червень-жовтень 2011–2012 рр.). Корене-
вища та корені різних видів подорожника заготовлено 
наприкінці літа та восени 2010–2011 рр. в кінці вегета-
ційного періоду після дозрівання плодів.
Наявність нітратів і нітритів визначали фармако-

пейною реакцією з дифеніламіном у концентрованій 
сульфатній кислоті за утворенням голубої забарвленої 
стрічки на стінках випарувальної піали [4]. 
Кількісний вміст сполук визначали іонометричним 

методом на приладі ЕВ-74 з нітрат-селективним електро-
дом типу ЕI-NO3

- (електрод порівняння хлоросрібний 
ЕВЛ-1 МЗ) [11,13,21]. 
Наважку рослинної сировини (10 г) подрібнювали до 

порошкоподібного стану і переносили у мірну колбу 
ємністю 100 мл, додавали 50 мл 1% розчину галунів алю-
мокалієвих (КАI(SO4)2х12Н2О), ретельно перемішували 
3 хв, вимірювали потенціал електрода (мВ). 
Вміст нітратів розраховували за допомогою калібру-

вального графіка, що відображав залежність величин по-
тенціалів від концентрацій стандартних розчинів калію 
нітрату. Для визначення вмісту нітратів у настоях (1:10) 
і відварах (1:10) з рослинної сировини використовували 
10 мл лікарських форм, що піддавали аналізу. 
Результати та їх обговорення 
Дані про накопичення нітратів у листі дев’яти видів 

роду подорожник і настоях з них наведено у таблиці 1. 

Назва рослини Місце заготівлі Вміст у сировині Вміст у настоях (1:10)
Plantago media L. Запорізька обл., смт Кушугум 218,43±21,52 100,49±10,32

Plantago altissima L. Запорізька обл., смт Балабине 144,95±13,75 66,76±6,57
Plantago major L. Донецька обл., м. Краматорськ 277,15±26,43 127,47±12,23

Plantago lanceolata L. Дніпропетровська обл., с. Солене 144,48±14,51 67,37±6,57
Рlantago steposa Karpian. Херсонська обл., м. Нова Каховка 95,54±9,65 47,33±4,63

Plantago maritima L. АР Крим, м. Інкерман 118,72±11,88 54,63±5,34
Plantago scabra Moench. Одеська обл., м. Южне 177,34±16,84 83,54±8,13

Plantago arenaria Wald. et Kit. Миколаївська обл., м. Снігурівка 155,50±14,63 72,98±7,23
Рlantago сoronopus L. АР Крим, м. Сімферополь 88,44±8,86 40,72±4,23

Назва рослини Місце заготівлі Вміст у сировині Вміст у настоях (1:10)
Plantago media L. Запорізька обл., смт Кушугум 283,74±25,32 205,71±19,80

Plantago altissima L. Запорізька обл., смт Балабине 184,43±16,34 134,63±12,51
Plantago major L. Донецька обл., м. Краматорськ 320,64±32,98 243,69±25,64

Plantago lanceolata L. Дніпропетровська обл., с. Солене 185,19±17,31 137,68±12,70
Рlantago steposa Karpian. Херсонська обл., м. Нова Каховка 123,06 ± 12,33 93,12±9,11

Plantago maritima L. АР Крим, м. Інкерман 154,11±14,52 112,50±10,05
Plantago scabra Moench. Одеська обл., м. Южне 230,17±22,16 168,90±15,12

Plantago arenaria Wald. et Kit. Миколаївська обл., м. Снігурівка 201,45±19,24 151,76±14,41
Рlantago сoronopus L. АР Крим, м. Сімферополь 115,84±10,59 86,88±7,79

Таблиця 1
Накопичення нітратів у листі та настоях (1:10) з рослинної сировини видів роду Plantago L. 

(червень-жовтень 2011–2012 рр., мг/1000 г (x ± Δ x ), μ = 6)

Таблиця 2
Накопичення нітратів у кореневищі і корінні й відварах (1:10) з рослинної сировини 
видів роду Plantago L. (серпень-жовтень 2010–2011 рр., мг/1000 г (x ± Δ x ), μ = 6)
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Результати дослідження вмісту нітросполук у корене-
вищі з корінням виду Plantago L. і відварів з цього виду 
сировини наведено у таблиці 2.
При визначенні безпечності рослинної сировини за-

звичай використовують показники гранично допустимих 
концентрацій (ГДК), що встановлюють вміст нітратів у 
питній воді для населення (10 мг/л) та рослинних про-
дуктах сільського господарства (350 мг/кг). 
Отримані експериментальні дані свідчать, що вміст 

нітратів у досліджуваних зразках рослинної сировини 
видів роду Plantago L. складав від 88,44±8,86 мг/кг до 
320,64±32,98 мг/кг, що не перевищувало загальних са-
нітарних норм ГДК. 
Накопичення нітратів у кореневищах з корінням було 

суттєво вищим, ніж у траві, що пояснюється більшою 
інтенсивністю поглинання сполук з ґрунту. Перехід 
нітратів до настоїв і відварів становив від 46% до 76% 
від їх концентрації у лікарській сировині. 
Отже, контроль вмісту нітратів у рослинній сировині 

видів роду Plantago L. дає можливість суттєво підвищити 
якість і безпечність застосування лікарських засобів на 
її основі. 
Висновки
1. Види роду Plantago L. накопичують антропогенно 

небезпечні нітрати у надземних і підземних органах 
рослин. 

2. Ступінь накопичення нітратів у рослинній сиро-
вині зумовлений видом рослини, регіоном заготівлі, 
умовами зростання, наявністю джерел антропогенного 
забруднення.

3. При виготовленні екстемпоральних лікарських за-
собів визначають перехід у склад лікарських форм до 
76% нітратів, що може бути шкідливим для організму 
людини.

4. Лікарську рослинну сировину видів роду Plantago L. 
та лікарські засоби на її основі необхідно контролювати 
на вміст нітратів.
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