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НАКОПИЧЕННЯ ВІТАМІНУ К1 У ТРАВІ ПЕРСПЕКТИВНИХ ВИДІВ  
РОДУ ACHILLEA L.
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Перспективним рослинним джерелом одержання сучасних фітопрепаратів з кровоспинною дією є види 
роду Achillea L. Цей від активності пов’язаний з накопиченням у сировині філохінону (вітаміну К1). При 
нестаче речовини спостерігають порушення згортання крові та виникнення кровотеч. Методом спек-
трофотометрії за запропонованою методикою встановлено накопичення вітаміну К1 в траві видів роду 
Achillea L. Заготовлена рослинна сировина, потребує контролю якості за даним показником.
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Постановка проблеми. Рід Achillea L. (Де-
ревій) відносять до родини Asteraceae L. 

(Айстрові), триби Anthemideae Cass., подтриби 
Anthemidiae O. Hoffm. Надзвичайно широко роз-
повсюджений в Північній півкулі, де на наш час 
ідентифіковано до 140 основних видів. Відрізняєть-
ся надзвичайною морфологічною різноманітністю, 
яка у світі нараховує більш ніж 200 представників 
[4, 9, 16, 20]. У сучасній флорі України налічують 
понад 23 основних виду роду Achillea L. В науко-
вий та народній медицині вони широко застосо-
вуються для покращення травлення, прискорення 
загоєння ран, зупинення кровотеч різної етіології, 
в якості протизапальних, антигельмінтних засобів 
[5, 6]. Види роду Achillea L. є фармакопейними 
для медичного та гомеопатичного застосування 
в Україні, Британії, Швейцарії, Румунії, Австра-
лії, Російський Федерації, Нідерландах, Швеції, 
Фінляндії [2, 8, 13, 15, 18].

Великий теоретичний і практичний інтер-
ес для заготівлі, вирощування в спеціалізова-
них господарствах та отримання протизапаль-
них та ранозагоюючих лікарських засобів мають 
види пізнього терміну цвітіння (липень-жовтень), 
які накопичують найбільші концентрації біоло-
гічно активної ефірної олії.

До них слід віднести види секції Millefolium 
(Mill.) Koch. Ser. Millefoliatae DC.: A. collina 
J. Becker ex Reichenh. (д. пагорбовий), A. inundata 
Kondr. (д. заплавний), A. pannonica Scheele. 
(д. панонський), A. steposa Klok. et Krytzka 
(д. степовий), A. nobilis L. (д. благородний); секції 
Micrantha Klok. et Krytzka: A. micrantha Willd. 
(д. дрібноквітковий); секції Ochroleuca Klok. et 
Krytzka: A. micranthoides Klok. et Krytzka (д. по-
довий), A. taurica Bieb, (д. кримський) [7, 11, 12].

Це багаторічні трав’янисті рослини з ціліс-
ним, перисто-розсіченим або перисто-лопатевим 
листям. Мають висхідні прямостоячі стебла. Суц-
віття багатоквіткові, дрібні кошики, які зібрані 
в загальні щиткові дні суцвіття, рідше поодинокі. 
Крайові квітки маточкові, язичкові, білі, жовті, 
рожеві, червоні. Серединні двостатеві, трубчасті. 
Плід сім’янка, що не має летючки.

Рослини широко розповсюджені всієї тери-
торії Європи, Азії, Сибіру, Північній Америці. 

Найчастіше зустрічаються: на луках, по сте-
пах, лужках, узліссях, пасовищах, біля доріг, 
на пустирях.

В сучасній офіційній та народній медицині 
траву рослин та фітопрепарати застосовують 
в якості лікарських засобів при зупинці кишко-
вих, легеневих, носових, маткових, гемороїдаль-
них, ранових кровотеч. Вони також ефективні 
при лікуванні запальних процесів, фіброміом, 
надмірних менструацій. Підвищують секреторну 
активність шлунка, розширюють жовчні прото-
ки та таким чином підвищують жовчовиділення. 
Нормалізують діяльність моторики шлунково-
кишкового тракту, зменшують метеоризм. Препа-
рати з рослинної сировини видів роду Achillea L. 
також призначають при поганому апетиті, гіпо-
ацидному гастриті, виразкових хворобах шлунка 
та дванадцятипалої кишки, виразкових спастич-
них колітах, захворюваннях січового міхура, ни-
рок, печінки. Зовнішньо використовують як бак-
терицидний, кровоспинний, тонізуючий шкіру, 
протизапальний засіб при надмірній жирності 
шкіри, герпесі, геморої. Встановлено ефективну 
терапевтичну дію при загоєнні свіжих і нагноє-
них ран, виразок, фурункулів, лускатого лишаю, 
стимулюванні росту волосся [5, 6, 13, 14, 15, 17].

В сучасній медицині призначають комплек-
сні препарати з рослинної сировини видів роду 
Achillea L.: настій з трави (1:10), екстракт дере-
вію, масляний екстракт деревію, протипроносний, 
протигемороїдальний, апетитний та шлунковий 
чай (Україна); Ротокан, Вундехил, фитобальзам 
«Cтарый рецепт», настойка складна Панкова, 
Фітон СД (Російська Федерація); Menodoron-
Tropfe, Origanal grosser Bittner balsam, (Ав-
стрія); Floradix Multipretten Kruuter-Dragees, 
Siligutal-Tropfen, Doppelherz, Stomachysat 
Burger, Salus Schafgraben-Tropfen, Befelka-
Tinctur, Schamill Schafgarbe-Extrakt, Alasenn 
Krutergranulat, Dr. Kleinschrod’s Cor-Insuffin-
Tropfen, Tonzilgon, Salus Schafgraben-Tropfen, 
Chtsranthol, Kneipp Schafgarbe-Pflanzensaft 
Frauentrost, Chelidophyt N, Marianon «Dr. Klein» 
N, Diacur, Cesrasanol, Gallexier (Німеччина);  
ЛІВ-52 (Індія), Sanofi (Польща), Romazulan (Ру-
мунія), Cicaderma (Франція) [10].

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
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Доцільним і обґрунтованим є розробка вдоско-
налення методики та дослідження накопичення 
вітаміну К1 в траві видів роду Achillea L. з метою 
оцінці її потенційної кровоспинної ефективності 
для отримання екстракційних фітопрепаратів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Встановлено, що трава видів роду Achillea L. 
містить: ефірну олію, моно-, ди-, три-, сескви- 
терпеноїди, вітамін К1, флавоноїди, дубильні 
речовини, гіркоти, органічні кислоти, феноли, 
амінокислоти, жирні кислоти, кумарини, лігні-
ни, ізовалеріанову кислоту, неорганічні елементи 
[2, 8, 13, 14, 18, 20].

Вітамін К це продукт біологічного синте-
зу рослин та бактерій, який виявляє виражену 
протигеморагічну дію, тобто запобігає витіканню 
крові з судин та попереджає крововиливи й кро-
вотечі. Відомі дві різновиди вітаміну К природ-
ного походження. Це К1 (філохінон), синтезова-
ний зеленими рослинами. З хімічної точки зору 
являє собою 2-метил-3-фітил-1,4-нафтохінон. 
Вітамін К2 (менахінон), являє собою продукт 
синтезу деяких видів мікроорганізмів. Встанов-
лено, що менахінон-4 відтворюється в тканинах 
тварин з філохінону, які постачається організму 
з їжею. На наш час відомі ряд похідних нафтохі-
нону, які отримані шляхом синтезу. До них слід 
віднести вітамін К3 (2-метил-1,4-нафтохінон), ві-
тамін К4 (2-метил-1,4- нафтогідрохінон), вітамін 
К5 (2-метил-4-аміно-1-нафтогідрохінон), віта-
мін К6 (2-метил-1,4-діамінонафтохінон), вітамін 
К7 (3-метил-4-аміно-1-нафто гідрохінон).

Вітаміни групи К в дозі 1 мкг/кг ваги тіла 
людини протягом доби, необхідні організму для 
нормального утворення в печінці білків плаз-
ми крови: проконвертину, протромбіну, факто-
рів Стюарта та Крісмасу. При нестачі речови-
ни, в організмі синтезуються так звані дефектні 
молекули протромбіну, які не здатні створювати 
комплекси з іонами кальцію [19].

Вітамін К1 відносять до поширених у рослин-
ному світі. З лікарських та сільськогосподарських 
рослин найчастіше застосовують в медицині: 
деревій звичайний, кропиву дводомну, грицики 
звичайні, листя люцерни, слані ламінарії, листя 
шпинату, кукурудзяні рильця, листя люцерни, 
пагоні вівса, плоди шипшини [10, 19].

За фізико-хімічними властивостями вітамін 
К1 являє собою в’язку жовту рідину, т. пл. 20о С, 
т. кіп. 115-145о С / 0,0002 мм рт. ст.; n20

D 1,5263; 
[α]20D + 8,0o (хлороформ); добре розчиняєть-
ся в петролейному ефірі, хлороформі, етанолі, 
обмежено у воді. Має максимуми поглинання 
(λмакс. = 243,249, 265, 270, 325 нм).

Але на наш час не було досліджено накопи-
чення вітаміну К1 в рослинній сировині багатьох 
видів вітчизняної флори сучасними фізико-хі-
мічними методами.

Постановка задачі та її розв’язання. Ме-
тою роботи є дослідження накопичення вітамі-
ну К1 методом спектрофотометричного аналізу 
у траві перспективних видів роду Achillea L. піз-
нього терміну заготівлі (липень-жовтень).

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Траву досліджуваних видів рослин (суцвіття 
та прилеглі листя) заготовляли під час цвітіння 
(липень-жовтень) в умовах півдня та південного 
сходу України (2015-2017 рр.) відповідно до вимог 

ДФУ [3]. Сушіння проводили у сушильний шафі 
«Termolab СНОЛ 24/350» (t=30-35о С) протягом 
10 год. Для визначення вмісту вітаміну К1 у рос-
линній сировині застосовували метод спектрофо-
тометрії з використанням в якості стандартного 
зразку речовину фірми «Superleko Analytical, 
Sigma-Aldrich» (USA).

Ідентифікацію вітаміну К1 у траві досліджу-
ваних видів роду Achillea L. здійснювали мето-
дом ТШХ на пластинах «Silufol UV-254», «Silufol 
UV-366», «Sorbfil» ПТСХ-А-УФ та «Merk silica 
gel F254» у системі розчинників бензол: петро-
лейний ефір (1:1). Наважку (1,0 г) подрібне-
ної рослинної сировини до діаметру частинок 
(d=1 мм), вносили до колби місткістю 15 мл, 
додавали 10 мл н-гексану і перемішували на 
механічному струшувальному пристрої протя-
гом 10 хв., випарювали на киплячому водяному 
огрівнику «ВБ-4 micromed» (t=100о C) протягом 
5 хв. до 1 мл. 0,1 мл витягу наносили на стартову 
смугу хроматографічних пластин. Підсушували 
на повітрі 3-5 хв., проводили хроматографічне 
розділення протягом 30-40 хв. Після закінчен-
ня процесу, висушували на пристрої «УСП-2» 
ООО «ИМИД» при температурі 40о С протягом 
2-3 хв. і проглядали в УФ-промені протягом 
2 хв. На пластинках спостерігали плями з жов-
то-зеленою флюоресценцією, що свідчило про 
присутність вітаміну K1 (Rf=0,67). Паралельно 
вимірювали Rf 1% розчину стандартного зразку 
вітаміну К1 фірми «Superleko Analytical, Sigma-
Aldrich» (USA). При подальшому обприскуванні 
одержаних хроматограм 5% розчином фосфор-
но-молібденової кислоти спостерігали буре-це-
гляне забарвлення плям.

Кількісний вміст вітаміну K1 визнача-
ли методом спектрофотометрії на пристрої 
«Specord-200 Analytic Jena UV-vis» [1].

Точну наважку (0,5 г) досліджуваної рослин-
ної сировини, попередньо подрібненої до діаме-
тру часток (d=1 мм), вносили в конічну колбу 
місткістю 100 мл та екстрагували тричі по 25 мл 
розчином спирту етилового 96% на киплячому 
водяному огрівнику «ВБ-4 micromed» (t=100о C) 
протягом 15 хв., охолоджували. Об’єднані витяги 
фільтрували крізь фільтр «Filtrak (FN 7)» у кол-
бу місткістю 100 мл, запобігаючи потрапляння 
рослинної сировини на фільтр, який промивали 
10 мл спирту етилового 96%.

У витяг додавали 4 мл розчину свинцю ацета-
ту 10%, нагрівали на киплячому водяному огрів-
нику «ВБ-4 micromed» (t=100о C) протягом 3 хв. 
до коагуляції осаду, охолоджували та фільтру-
вали крізь фільтр «Filtrak (FN 7)» у мірну колбу 
місткістю 100 мл, додавали спирт етиловий 96% 
до позначки.

5 мл отриманого розчину переносили у мірну 
колбу місткістю 100 мл та доводили тим же роз-
чинником до позначки.

Оптичну густину розчину вимірювали на 
спектрофотометрі «Specord-200 Analytic Jena 
UV-vis при довжині хвилі (λ=265 нм) у кюветі 
з товщиною шару 10 мм. В якості розчину по-
рівняння використовували спирт етиловий 96%.

Паралельно в ідентичних умовах визначали 
оптичну густину розчину стандартного зразку 
вітаміну К1 фірми «Superleko Analytical, Sigma-
Aldrich» (USA) (10 мкг/мл). Отримані результати 
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визначення кількісного вітаміну К1 у траві видів 
роду Achillea L. наведено в таблиці 1.

В результаті проведених досліджень встанов-
лено накопичення вітаміну К1 під час цвітіння 
в траві видів роду Аchillea L. пізнього терміну за-
готівлі (липень-жовтень). Концентрація речовини 
коливалась в досліджуваних видах від 2,92±0,14% 
(д. степовий, A. steposa Klok. et Krytzka) до 
3,92±0,19% (д. подовий, A. micranthoides Klok.).

У більшості досліджуваних видів роду 
Achillea L. накопичення вітаміну К1 було на рівні 
або перевищувало показники для трави офіцій-
ного виду деревію звичайного (A. millefolium L.) 
(до 3,58±0,18%).

Найбільш перспективними видами, які мо-
жуть розширити асортимент лікарських засобів 
протигеморагічної дії з деревію звичайного є тра-
ва деревіїв подового, паннонського, пагорбового.

В зв’язку з високою біологічною активністю 
вітаміну К1 доцільним та обґрунтованим є визна-

чення вмісту цієї речовини в траві видів роду 
Achillea L.

Висновки. 1. Методом спектрофотометрії 
в траві видів роду Achillea L. пізнього терміну 
заготівлі (липень-жовтень) встановлено накопи-
чення вітаміну К1 в траві рослин від 2,92±0,14% 
(д. степовий, A. steposa Klok. et Krytzka) до 
3,92±0,19% (д. подовий, A. micranthoides Klok.).

2. У більшості досліджуваних видів роду 
Achillea L. накопичення вітаміну К1 було на рівні 
або перевищувало показники для трави офіцій-
ного виду деревію звичайного (A. millefolium L.) 
(до 3,58±0,18%).

3. Перспективними видами для розширення 
асортименту лікарських засобів протигеморагіч-
ної дії є трава деревію подового, панонського, па-
горбового.

4. В зв’язку з високою біологічною активністю ві-
таміну К1 доцільним та обґрунтованим є визначення 
вмісту речовини в траві видів роду Achillea L.

Таблиця 1
Кількісний вміст вітаміну К1 у траві видів роду Achillea L. у %, (Х±∆Х), n=6,  

(липень-серпень), 2015-2017 рр.
№ з/п Назва виду Місце заготівлі Вміст вітаміну К1

1. Д. пагорбовий (A. collina J. Becker 
ex Reichenh.) м. Запоріжжя, о-в Хортиця, 2016 р. 3,31±0,18

2. Д. заплавний (A. inundata Kondr.) Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ 
(довк.), 2015 р. 3,68±0,19

3. Д. панонський (A. pannonica 
Scheele.) Запорізька обл., м. Токмак (довк.), 2015 р. 3,71±0,18

5. Д. степовий (A. steposa Klok. et 
Krytzka) Донецька обл., м. Краматорськ (довк.), 2017 р. 2,92±0,14

6. Д. благородний (A. nobilis L.) Херсонська обл., м. Новоолексіївка (довк.), 
2016 р. 3,14±0,17

7. Д. дрібноквітковий) (A. micrantha 
Willd.) Запорізька обл., с. Бабурка, 2015 р. 3,11±0,17

8. Д. подовий (A. micranthoides Klok 
et Krytzka) м. Запоріжжя, о-в Хортиця, 2017 р. 3,92±0,19

9. Д. кримський (A. taurica Bieb) Херсонська обл., м. Генічеськ (довк.), 2015 р. 3,07±0,15

10. A. millefolium L. (д. звичайний) Зразок ЧАО «Фармацевтична фабрика Ві-
ола», м. Запоріжжя, сер. 081017 3,58±0,18
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НАКОПЛЕНИЕ ВИТАМИНА К1 В ТРАВЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВИДОВ  
РОДА ACHILLEA L.

Аннотация
Перспективным растительным источником для получения современных фитопрепаратов с кровооста-
навливающим действием являются виды рода Achillea L. Этот вид активности связан с накоплением 
в сырье филлохинона (витамина К1). При недостатке вещества наблюдают нарушение свертываемости 
крови и возникновение кровотечений. Методом спектрофотометрии установлено накопление витамина 
К1 в траве видов роду Achillea L. Заготовленное растительное сырье необходимо контролировать по 
данному показателю.
Ключевые слова: кровоостанавливающее действие, витамин К1, спектрофотометрический анализ, 
виды рода Achillea L.

Duyn I.F., Mazulin O.V., Lukina I.A.
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THE ACCUMULATION OF VITAMIN K1 IN HERBS OF PROMISING SPECIES  
OF THE ACHILLEA L. GENUS

Summary
By a perspective herbal source for the receipt of the modern herbal preparations with haemostatic action 
there are species of Achillea L. genus. This pharmacological activity is related with accumulation in herbal 
raw material of phylloquinone (vitamin К1). At the lack of substance the coagulability of blood is violated 
and there are bleeding. The spectrophotometric method of analysis is set for accumulation of vitamin К1 in 
the species of Achillea L. genus. The herbal raw material must be controlled for this index.
Keywords: haemostatic action, vitamin К1, spectrophotometric method of analysis, species of Achillea L. 
genus.


