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Широко видома в світі родина подорожникові (Plantaginaceae Juss.) налічує 

4 роди до якиї входять 265 видів, трав’янистих рослин, поширених переважно 
в помірних областях обох півкуль. Вони досить звичайні в природних біоце-
нозах, але також постійно зустрічаються в рослинних співтовариствах, пору-
шених антропогенним впливом діяльності людини [2, 4, 5, 7]. Pід подорожник 
(Plantago L.) – є найбільшим у родині та налічує до 200 видів, які зростають у 
країнах з помірним кліматом і лише окремі – у тропіках. Ці рослини часто зу-
стрічаються у Новій Зеландії, Австралії, Північній та Південній Америці, Пі-
внічній Африці, Середземномор′ї. Але більшість видів зростає в Північній 
півкулі, в тому числі в умовах України зростає до 18 представників. Plantago 
media L.(подорожник середній) – багаторічна досить широко розповсюджена 
рослина, трав’яниста рослина висотою від 30 до 50 см з шорстко-пухнастим 
опушенням. Відтворює суттєві зарості майже по всієї території Європи на су-
хих луках, степових схилах, узліссях. Листя рослини та фітопрепарати на їх 
основі широко використовують у медицині багатьох країн світу в якості про-
тизапальних, ранозагоюючих і противиразкових засобів. Але до нашого часу 
рослинна сировина цього виду є недостатньо вивченою за хімічним складом, 
морфолого-анатомічними ознаками та біологічною активністю. Велика увага 
до дослідження речовин ірідоїдів у останні роки пов’язана з встановленням їх 
вираженої біологічної активності, обумовленою структурою циклопентаноїд-
них монотерпенів різної ступені окислення. В рослинах ці сполуки синтезу-
ються для захисту від комах – шкідників, та в зв’язку з цим володіють висо-
кою хімічною стабільністю. Вони дуже розповсюджені в родинах (підроди-
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нах): Plantaginaceae, Scrophulariaceae, Rubiaceae, Cornaceae, Eucommiaceae, 
Hobulariaceae, Gentianaceae, Ajugoidae, Scutellarioidae, Stachyoidae, Lamiaceae. 
Для найбільш відомого ірідоїду аукубіну та його деріватів, встановлено ви-
ражена протизапальна, гепатопротекторна, протиоксидантна, протибіотична, 
ранозагоююча, бактерицидна, регулююча обмін речовин дія. Аукубін (сін. 
аукубозид) (С15Н2209) в індивідуальному стані представляє собою безбарвну 
кристалічну сполуку, м.м. 346,33, т. пл. 1810С, [α] D21 – 161,30 (С=1,6). Добре 
розчинне в воді та низькомолекулярних спиртах.  

В сучасній медицині рослини, які містять аукубін, широко використовують 
при лікуванні гострого панкреатиту, циститу, піелонефріту, їжавих витрав-
лень, в якості бактерицидних засобів при інфікуванні шлунка, кишкового 
тракту, нирок, січового міхура [6, 9, 10, 12]. Однак, слід зазначити, що стан-
дартизація видів роду Plantago L. за вмістом аукубіну, до нашого часу прак-
тично не проводиться. Відомі методи ВЕРХ і міцелярної електрокінетичної 
хроматографії досить складні в виконанні та не всюди коректні в наслідку 
складного хімічного складу рослинної сировини та препаратів на ії основі. До 
того ж вони потребують постійного використання стандартного зразку ауку-
біну [8]. Актуальною проблемою є впровадження в практику метода ГРХ – 
МС для визначення вмісту ірідоїдів у рослинній сировині та багатокомпонен-
тних фітопрепаратах на їх основі. 

Матеріали і методи дослідження. Об’єктами дослідження було обрано 
листя Plantago media L. (п. середнього), заготовлені на території України в 
період цвітіння з 2010–2017 рр. Заготівлю та сушіння ЛРС, отримання екстра-
ктів та проведення фітохімічного аналізу виконували відповідно вимогам 
ДФУ [3, 11].Для ідентифікації аукубіну в досліджуваній рослинній сировині 
застосовували реакцію Трим – Хилла, а також з гідроксиламіном та хлоридом 
заліза (III), ПХ та ТШХ в системах: (етанол 96% – ацетон) (3:7); (етанол 96%–
етилацетат) (1:1). В якості стандартного зразку використовували аукубін ви-
робництва “Sigma – Aldrich Fluka ”, Германия.  

Кількісне визначення проводили методом ГРХ – МС на хроматографе Agilent 
Technology 6890 N з мас–спектрометричним детектором 5973N, адаптованим 
для роботи з капілярними колонками в програмованому комп’ютерному режимі. 
Метод характеризується відносною швидкістю (біля 35 хв.), високою чутливіс-
тю (до 10-13 г), невеликим об’ємом проби (до 0,1–0,5 мкл), невеликою відносною 
помилкою, можливістю широкого використання пошукових бібліотек [1]. Ме-
тодика: 0,5 г (точна наважка) подрібненої рослинної сировини до розміру часток 
0,1 мм, вносили в мірну колбу місткістю 5 мл, доводили до позначки метиловий 
спирт 90%. Процес екстрагування проводили протягом 30 хв. на ультразвуково-
му нагрівачі, витримуючи 24 год. при температурі 250C. Отриманий розчин 
центрифугували і фільтрували через тефлоновий мембранний фільтр  
(d=0,45 мкм) у пробірку для аналізу. Колонка кварцова, капілярна HP-5MS  
(l=30 м, d=0,32 мм). Температура термостата 500С в програмному режимі 
(30С/хв до 2200С), газ-носій – гелій. Температура детектора і випарника 2500С. 
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Швидкість потоку газу-носія–1,5 мл/хв. Введення проби з поділом потоку 1/50. 
Аукубін ідентифікували за результатами визначення часів утримування компо-
нентів і стандартного зразка, а також порівняння відповідних мас-спектрів з да-
них бібліотеки NIST02. 

Результати та їх обговорення. Встановлено, що аукубін під час цвітіння 
накопичується в лист’ях Plantago media L. з різних місць зростання. Але при 
цьому спостерігали достовірно високі концентрації речовини (від 1,22+0,05% 
до 1,37+ 0,07%). Ризниця в концентраціях аукубіну в рослинній сировині, яку 
спостерігали при дослідженнях в залежності від ріку ії заготівлі та місця зро-
стання, була відносно невисокою. Отримані результати досліджень свідчать 
про необхідність стандартизації рослинної сировини Plantago media L. мето-
дом ГРХ – МС по накопиченню біологічно активного ірідоїду аукубіну для 
всебічної оцінки ії якості. Впровадження в практику метода ГРХ – МС для 
визначення вмісту ірідоїдів у рослинній сировині видів роду Plantago L. та 
багатокомпонентних фітопрепаратах на їх основі є перспективним для пода-
льшого застосування завдяки істотним перевагам перед іншими існуючими на 
наш час.  

Висновки. Лист’я Plantago media L. завдяки широкому розповсюдженню та 
накопиченню в своєму складі аукубіну, перспективні для отримання ефектив-
них комплексних фітопрепаратів з протизапальною, ранозагоюючою, гепато-
протекторною, протиоксідантною та протибіотичною дією.  
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