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з коренями родовика (р.) лікарського, коренях шип-
шини (ш.) коричної і шипшини (ш.) собачої (родини 
Rosaceae) та коренях лопуха (л.) великого, лопуха 
(л.) малого, лопуха (л.) павутинистого і траві череди 
(ч.) трироздільної (родини Asteraceaе) [5, 6], тому ак-
туально провести кількісне визначення даної групи 
сполук в настоянках з цих видів сировини.

Мета дослідження – визначити потенціометрич-
ним методом кількісний вміст суми органічних кис-
лот у серіях настоянок з кореневищ з коренями щ. 
кінського, р. лікарського, коренів ш. коричної та ш. 
собачої, л. великого, л. малого та л. павутинистого, 
трави ч. трироздільної.

Матеріали та методи дослідження
У якості об’єктів дослідження використовували 

настоянки, які отримали з різних серій кореневищ з 
коренями щ. кінського (серії 1.1-1.5), р. лікарського 
(серії 2.1-2.5), коренів ш. коричної (серії 3.1-3.5), ш. 
собачої (серії 4.1-4.5), л. великого (серії 5.1-5.5), л. 
малого (серії 6.1-6.5), л. павутинистого (серії 7.1-7.5) 
і трави ч. трироздільної (серії 8.1-8.5), які були отри-
мані методом мацерації за кімнатної температури та 
співвідношенні сировина/готова продукція 1:5, екс-
трагент 50 % спирт етиловий [3]. Для отримання на-
стоянок використовували сировину, яку заготовляли 
у 2019 р. (підземні органи – наприкінці вегетаційно-
го періоду, а траву – у фазу бутонізації) (табл. 1). 
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Вступ
Органічні кислоти відіграють важливу роль в ор-

ганізмі рослин та людини. Завдяки цій групі сполук 
рослина краще засвоює нітроген, фосфор, залізо та 
більш резистентна до дії важких металів ґрунту (ор-
ганічні кислоти зменшують їх токсичність) [11, 14].

У людському організмі під дією органічних кис-
лот відбувається стимуляція вироблення слини, 
шлункового соку та жовчі, що призводить до покра-
щання роботи органів шлунково-кишкового тракту 
та нормалізації мікрофлори кишечнику [7, 8]. Також 
ця група речовин проявляє протизапальну, противи-
разкову, жовчогінну, антимікробну та антиоксидант-
ну активність [9, 10, 13].

У найбільшій кількості органічні кислоти накопичу-
ються у фруктах та овочах [12, 15], але останнім часом 
все більше наукових досліджень присвячено встанов-
ленню кількісного вмісту цієї групи сполук у лікарській 
рослинній сировині та фітозасобах на її основі. 

У Державній фармакопеї України 2.0 (ДФУ 2.0) на-
явні монографії «Шипшини плоди», «Гібіск», «Калини 
плоди», сировину яких стандартизують за кількісним 
вмістом органічних кислот титриметричними алкалі-
метричним або потенціометричним методом [1, 2, 4].

Ми раніше визначили кількісний вміст суми ор-
ганічних кислот у кореневищах з коренями щавлю 
(щ.) кінського (родини Polygonaceae), кореневищах 

Таблиця 1
Терміни заготівлі сировини деяких рослин родин Polygonaceae, Rosaceae, Asteraceae

Назва  
сировини Серія Термін  

заготівлі Місце заготівлі

Кореневища з 
коренями щ. 

кінського

1.1 27.10.2019 Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Трибусівка
1.2 29.10.2019 Тернопільська обл., Гусятинський р-н, околиця смт. Гусятин
1.3 23.10.2019 Харківська обл., Чугуївський р-н, с. Велика Бабка
1.4 24.10.2019 Полтавська обл., Диканський р-н, с. Михайлівка
1.5 24.10.2019 Хмельницька обл., Летичевський р-н, с. Антоновка

Кореневища з 
коренями р. лі-

карського

2.1 22.09.2019 Присадибні ділянки м. Хоростків, Гусятинського р-ну, Тернопільської обл
2.2 25.09.2019 Присадибні ділянки с. Яромирка, Городоцького р-ну, Хмельницької обл
2.3 27.09.2019 Присадибні ділянки м. Вінниця

2.4 26.09.2019 Дослідні ділянки Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН 
України, м. Київ

2.5 21.09.2019 Заплава річки Уди, Харківська обл

© Т.В. Опрошанська, О.П. Хворост
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Кількісний вміст суми органічних кислот визна-
чали за допомогою потенціометричного титрування 
(методика монографії ДФУ 2.0 «Гібіск», у перера-
хунку на лимонну кислоту) [4]. Точку еквівалентно-
сті визначали за допомогою потенціометра HI 2550 
фірми «HANNA instruments» (Німеччина). Статис-
тичне оброблення результатів здійснювали відповід-
но до вимог ДФУ 2.0 5.3N.1 «Статистичний аналіз 
результатів хімічного експерименту N» із викорис-
танням програми «SPSS Statistics 26.0». При порів-
нянні статистичних показників був прийнятий рівень 
значущості р<0,05 [3].

Корені ш. корич-
ної

3.1 22.10.2019 Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Трибусівка

3.2 10.11.2019 Тернопільська обл., Гусятинський р-н, околиця смт. Гусятин

3.3 26.10.2019 Харківська обл., Харківський р-н, с. Кам’яна яруга

3.4 31.10.2019 Львівська обл., Жолківський р-н, с. Куликів

3.5 27.10.2019 Вінницька олб., Ямпільський р-н, с. Довжок

Корені ш. собачої

4.1 22.10.2019 Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Трибусівка

4.2 10.11.2019 Тернопільська обл., Гусятинський р-н, околиця смт. Гусятин

4.3 26.10.2019 Харківська обл., Чугуївський р-н, с. Кам’яна Яруга

4.4 31.10.2019 Львівська обл., Жолківський р-н, с. Куликів

4.5 27.10.2019 Вінницька олб., Ямпільський р-н, с. Довжок

Корені л. вели-
кого

5.1 22.10.2019 Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Трибусівка

5.2 25.10.2019 Тернопільська обл., Гусятинський р-н, околиця смт. Гусятин

5.3 26.10.2019 Харківська обл., Чугуївський р-н, с. Кам’яна яруга

5.4 22.10.2019 Львівська обл., Жолківський р-н, с. Куликів

5.5 23.10.2019 Вінницька олб., Томашпільський р-н, с. Вила

Корені л. малого

6.1 22.10.2019 Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Трибусівка

6.2 25.10.2019 Тернопільська обл., Гусятинський р-н, околиця смт. Гусятин

6.3 26.10.2019 Харківська обл., Чугуївський р-н, с. Кам’яна яруга

6.4 22.10.2019 Львівська обл., Жолківський р-н, с. Куликів

6.5 23.10.2019 Вінницька олб., Томашпільський р-н, с. Вила

Корені л. павути-
нистого

7.1 22.10.2019 Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Трибусівка
7.2 25.10.2019 Тернопільська обл., Гусятинський р-н, околиця смт. Гусятин
7.3 26.10.2019 Харківська обл., Чугуївський р-н, с. Кам’яна яруга
7.4 22.10.2019 Львівська обл., Жолківський р-н, с. Куликів
7.5 23.10.2019 Вінницька олб., Томашпільський р-н, с. Вила

Трава ч. трироз-
дільної

8.1 13.08.2019 Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Трибусівка
8.2 18.08.2019 Тернопільська обл., Гусятинський р-н, околиця смт. Гусятин
8.3 15.08.2019 Харківська обл., Чугуївський р-н, с. Кам’яна яруга
8.4 12.08.2019 Вінницька олб., Ямпільський р-н, с. Качківка
8.5 14.08.2019 Харківська обл, Чугуївський р-н, с. Велика Бабка

Результати дослідження та їх обговорення
Результати кількісного визначення суми органіч-

них кислот у серіях настоянок з сировини пошире-
них рослин родин Polygonaceae, Rosaceae, Asteraceae 
наведені у табл. 2.

Аналіз даних, наведених у  табл. 2 свідчить, що 
у настоянці з кореневищ з коренями щ. кінського та 
настоянці з коренів л. малого вміст суми органічних 
кислот найвищий і становив понад 2 мг/мл. 
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Таблиця 2
Визначення кількісного вмісту суми органічних кислот у настоянках з сировини деяких рослин Polygonaceae, 
Rosaceae, Asteraceae (n=5, в розрахунку на 1 мл настоянки)

Об’єкт Серія
настойки

Вміст суми органічних кислот, мг/мл(у 
перерахунку на лимонну кислоту)

Настоянка з кореневищ з коренями щ. кінського

1.1 2,31±0,11
1.2 2,47±0,11

1.3 2,26±0,11

1.4 2,36±0,11

1.5 2,22±0,09

Настоянка з кореневищ з коренями р. лікарського

2.1 1,74±0,09
2.2 1,79±0,09
2.3 1,61±0,08
2.4 1,56±0,07
2.5 1,58±0,07

Настоянка з коренів ш. коричної

3.1 1,60±0,07
3.2 1,65±0,07
3.3 1,50±0,07
3.4 1,70±0,07
3.5 1,58±0,07

Настоянка з коренів ш. собачої

4.1 1,15±0,05
4.2 1,20±0,05
4.3 1,15±0,05
4.4 1,12±0,05
4.5 1,11±0,05

Настоянка з коренів л. великого

5.1 1,22±0,06
5.2 1,27±0,06
5.3 1,21±0,05
5.4 1,16±0,05
5.5 1,29±0,06

Настоянка з коренів л. малого

6.1 2,32±0,10
6.2 2,22±0,10
6.3 2,26±0,09
6.4 2,32±0,09
6.5 2,34±0,10

Настоянка з коренів л. павутинистого

7.1 1,59±0,07
7.2 1,66±0,08
7.3 1,57±0,08
7.4 1,69±0,07
7.5 1,60±0,07

Настоянка з трави ч. трироздільної

8.1 1,57±0,07
8.2 1,47±0,06
8.3 1,37±0,06
8.4 1,46±0,07
8.5 1,42±0,06
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лено, що мінімальний кількісний вміст цих сполук 
становив: у настоянках з кореневищ з коренями щ. 
кінського не менше 2,0 мг/мл, настоянках з корене-
вищ з коренями р. лікарського –1,5 мг/мл, настоянках 
з коренів ш. коричної – 1,5мг/мл, настоянках з кореня 
ш. собачої – 1,1 мг/мл, настоянках з кореня л. велико-
го – 1,1мг/мл, настоянках з кореня л. малого –2,2 мг/
мл, настоянках з кореня л. павутинистого – 1,5 мг/мл, 
настоянках з трави ч. трироздільної – 1,3 мг/мл.

Висновки
Визначено кількісний вміст суми органічних 

кислот потенціометричним методом в серіях на-
стоянок з кореневищ з коренями щ. кінського, р. 
лікарського, коренів ш. коричної та ш. собачої, л. 
великого, л. малого та л. павутинистого, трави ч. 
трироздільної і встановлено граничні межі вмісту 
цих речовин. Отримані дані будуть використані у 
подальших роботах щодо впровадження цих насто-
янок у практичну фармацію.

У настоянці з кореневищ з коренями р. лікар-
ського кількісний вміст суми органічних кислот 
коливався у межах 1,56±0,07-1,79±0,09 мг/мл, най-
нижчий визначили у настойці серії 2.4, а найвищий 
– у настоянці серії 2.2. У настоянках з коренів ш. ко-
ричної вміст суми органічних кислот був в 1,4 рази 
вищий, ніж у настоянці з кореня ш. собачої. У на-
стоянках з сировини трьох видів лопуха найвищий 
кількісний вміст даної групи сполук спостерігався у 
настоянці з коренів л. малого (2,34±0,10 мг/мл, серія 
6.5), найнижчий – у настоянці з кореня л. велико-
го (1,16±0,05 мг/мл, серія 5.4). У серіях настоянок 
з трави ч. трироздільної кількісний вміст суми ор-
ганічних кислот коливався у межах1,37±0,06 мг/мл 
(серія 8.3)-1,57±0,07 мг/мл (серія 8.1).

Отже, у серіях настоянок з сировини поширених 
рослин родин Polygonaceae, Rosaceae, Asteraceae ви-
значено кількісний вміст суми органічних кислот за 
методикою монографії ДФУ 2.0 «Гібіск» та встанов-
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Т. В.Опрошанська, О. П.Хворост 
КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ ОРГАНІЧНИХ 
КИСЛОТ В НАСТОЯНКАХ З СИРОВИНИ ПОШИРЕНИХ 
ВИДІВ РОСЛИН ЗА ДОПОМОГОЮ ПОТЕНЦІОМЕТРІЇ

Ключові слова: настоянка, щавель, родовик, шипшина, 
лопух, череда, органічні кислоти

Мета – визначити потенціометричним методом кількісний 
вміст суми органічних кислот в серіях настоянок з кореневищ з 

коренями щавлю кінського, родовика лікарського, коренів шип-
шини коричної та шипшини собачої, лопуха великого, лопуха 
малого та лопуха павутинистого, трави череди трироздільної.

Матеріали та методи. Настоянки з кореневищ з коренями 
щавлю кінського, родовика лікарського, коренів шипшини ко-
ричної та шипшини собачої, лопуха великого, лопуха малого та 
лопуха павутинистого, трави череди трироздільної були отри-
мані методом мацерації за кімнатної температури та співвідно-
шенні сировина/готова продукція 1:5, екстрагент 50 % спирт 
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из корневищ с корнями щавеля конского, кровохлебки лекар-
ственной, корней шиповника коричного и шиповника собачье-
го, лопуха большого, лопуха малого и лопуха паутинистого, 
травы череды трехраздельной. Полученные данные будут ис-
пользованы в дальнейших работах по внедрению этих настоек 
в практическую фармацию.

T.V. Oproshanska, O.P. Khvorost
QUANTITATIVE DETERMINATION OF THE AMOUNT 
OF ORGANIC ACIDS IN TINCTURES FROM PLANT RAW 
MATERIALS OF COMMON SPECIES OF PLANTS WITH 
USING POTENTIOMETRY

Keywords:  
tincture, rumex, sanguisorba, rosa, arctium, bidens, organic acids

The aim of work is to determine the quantitative content of the 
amount of organic acids in a series of tinctures of rhizomes with roots 
of Rumex confertus, Sanguisorba officinalis, roots of Rosa majalis, 
Rosa canina, Arctium lappa, Arctium minus, Arctium tomentosum 
and herbs of Bidens tripartita by potentiometric method.

Materials and methods. Tinctures of rhizomes with roots of 
Rumex confertus, Sanguisorba officinalis, roots of Rosa majalis, 
Rosa canina, Arctium lappa, Arctium minus, Arctium tomentosum 
and herbs of Bidens tripartita were obtained by maceration at room 
temperature and the ratio of plant raw materials/finished product 1:5, 
the extractant of 50 % ethanol. Quantitative content of the amount of 
organic acids was determined according to method of SPhU 2.0 by 
potentiometric method with using a potentiometer HI 2550 company 
“HANNA instruments” (Germany).

Results and discussion. As a result of the study it was found 
that the minimum quantitative content of the amount of organic acids, 
which was determined potentiometrically, was not less than: 2.0 mg/
ml in tincture of rhizomes with roots of Rumex confertus, 1.5 mg/ml 
in tincture of rhizomes with roots of Sanguisorba officinalis, 1.5 mg/
ml in tincture of roots of Rosa majalis, 1.1 mg/ml in tincture of roots 
of Rosa canina, 1.1 mg/ml in tincture of roots ofArctium lappa, 2.2 
mg/ml in tincture of roots of Arctium minus, 1.5 mg/ml in tincture 
of roots Arctium tomentosum and 1.3 mg/ml in tincture of herbs of 
Bidens tripartita.

Conclusions. The quantitative content of the amount of organic 
acids was determined by potentiometric method in series of tinctures 
of rhizomes with roots of Rumex confertus, Sanguisorba officinalis, 
roots of Rosa majalis, Rosa canina, Arctium lappa, Arctium minus, 
Arctium tomentosum and herbs of Bidens tripartita and established 
the boundaries of these substances. The obtained data will be used in 
further work to introducethese tinctures in practical pharmacy.
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етиловий. Кількісний вміст суми органічних кислот визначали за 
методикою ДФУ 2.0 потенціометричним методом за допомогою 
потенціометраHI 2550 фірми «HANNA instruments» (Німеччина).

Результати й обговорення. В результаті дослідження вста-
новлено, що мінімальний кількісний вміст суми органічних кис-
лот, який визначали потенціометрично, становив не менше: 2,0 
мг/мл у настоянці з кореневищ з коренями щавлю кінського, 1,5 
мг/мл у настоянці з кореневищ з коренями родовика лікарсько-
го, 1,5 мг/мл у настоянці з коренів шипшини коричної, 1,1 мг/
мл у настоянці з кореня шипшини собачої, 1,1 мг/мл у настоянці 
з кореня лопуха великого, 2,2 мг/мл у настоянці з кореня лопуха 
малого, 1,5 мг/мл у настоянці з кореня лопуха павутинистого та 
1,3 мг/мл у настоянці з трави череди трироздільної.

Висновки
Визначено кількісний вміст суми органічних кислот потенці-

ометричним методом в серіях настоянок з кореневищ з коренями 
щавлю кінського, родовика лікарського, коренів шипшини ко-
ричної та шипшини собачої, лопуха великого, лопуха малого та 
лопуха павутинистого, трави череди трироздільної і встановлено 
граничні межі вмісту цих речовин. Отримані дані будуть викори-
стані у подальших роботах щодо впровадження цих настоянок у 
практичну фармацію.

Т.В. Опрошанская, О.П. Хворост
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ 
ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ В НАСТОЙКАХ ИЗ 
СЫРЬЯ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ С 
ПОМОЩЬЮ ПОТЕНЦИОМЕТРИИ

Ключевые слова: настойка, щавель, кровохлебка, ши-
повник, лопух, череда, органические кислоты

Цель работы – определить потенциометрическим методом 
количественное содержание суммы органических кислот в сери-
ях настоек из корневищ с корнями щавеля конского, кровохлебки 
лекарственной, корней шиповника коричного и шиповника со-
бачьего, лопуха большого, лопуха малого и лопуха паутинисто-
го, травы череды трехраздельной.

Материалы и методы. Настойки из корневищ с корнями 
щавеля конского, кровохлебки лекарственной, корней шиповни-
ка коричного и шиповника собачьего, лопуха большого, лопуха 
малого и лопуха паутинистого, травы череды трехраздельной 
были получены методом мацерации при комнатной температу-
ре и соотношении сырье/готовый продукт 1:5, экстрагент 50 % 
этиловый спирт. Количественное содержание суммы органиче-
ских кислот определяли по методике ДФУ 2.0 потенциометриче-
ским методом с помощью потенциометра HI 2550 фирмы Hanna 
instruments (Германия).

Результаты и обсуждение. В результате исследования уста-
новлено, что минимальное количественное содержание суммы 
органических кислот, которое определяли потенциометрически, 
составляло не менее: 2,0 мг/мл в настойке из корневищ с корня-
ми щавеля конского, 1,5 мг/мл в настойке из корневищ с корнями 
кровохлебки лекарственной , 1,5 мг/мл в настойке из корней ши-
повника коричного, 1,1 мг/мл в настойке из корней шиповника 
собачьего, 1,1 мг/мл в настойке из корня лопуха большого, 2,2 
мг/мл в настойке из корня лопуха малого, 1,5 мг/мл в настойке 
из корня лопуха паутинистого и 1,3 мг/мл в настойке из травы 
череды трехраздельной.

Выводы
Определено количественное содержание суммы органиче-

ских кислот потенциометрическим методом в сериях настоек 


