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ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКІСНОГО ВМІСТУ ДУБИЛЬНИХ РЕЧОВИН, АЛКАЛОЇДІВ ТА 
КУМАРИНІВ У CALTHA PALUSTRIS, FICARIA VERNA, RANUNCULUS ACRIS

Мета роботи. Вивчення кількісного вмісту дубильних речовин, алкалоїдів та кумаринів у окремих представників родини 
Ranunculaceae L. Об’єктами дослідження була суха лікарська рослинна сировина: трава Caltha palustris, трава Ficaria verna, 
трава Ranunculus acris.

Методологія. Визначення проводили використовуючи аналітичні методи дослідження. Кількісний вміст дубильних ре-
човин у рослинній сировині визначали перманганатометричним, комплексонометричним та спектрофотометричним мето-
дами. Кількісний вміст алкалоїдів встановлювали за допомогою титрометричного методу. Вміст суми кумаринів у зразках 
визначали спектрофотометрично.

Наукова новизна. Вперше проведено дослідження лікарських рослин родини Ranunculaceae L.: Caltha palustris, Ficaria 
verna, Ranunculus acris на предмет визначення кількісного вмісту алкалоїдів, кумаринів та дубильних речовин та обгрунтова-
но перспективу подальших досліджень.

Висновки. Результати дослідження показали, що найвищий вміст дубильних речовин встановлено у траві Caltha palustris 
та становив 16,51% (перманганатометричний метод), 6,89% (комплексонометричний метод) та 7,81% (спектрофотоме-
тричний метод) відповідно. 

За результатами проведених досліджень підтверджено наявність та визначено кількісний вміст алкалоїдів у Caltha 
palustris, Ficaria verna, Ranunculus acris. Встановлено, що найбільша кількість алкалоїдів міститься у траві Ficaria verna та 
становить 4,25 % (титриметричний метод). 

Спектрофотометричним методом встановлено кількісний вміст суми кумаринів у досліджуваній рослинній сировині. 
Виявлено найвищий вміст кумаринів у траві Caltha palustris, що становив 0,45%.

Одержані результати експериментальних досліджень свідчать про доцільність та перспективу подальшого фітохіміч-
ного вивчення та фармакогностичного дослідження Caltha palustris, Ficaria verna, Ranunculus acris.

Ключові слова: дубильні речовини, алкалоїди, кумарини, Ranunculaceae, Caltha palustris, Ficaria verna, Ranunculus acris.
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QUANTITATIVE DEFINITION TANNINS, ALKALOIDS AND COUMARINS 
IN CALTHA PALUSTRIS, FICARIA VERNA, RANUNCULUS ACRIS

The goal of the work. Study of the quantitative content of tannins, alkaloids and coumarins in some members of the family 
Ranunculaceae L. The objects of the study were dry medicinal plant raw materials: Caltha palustris, Ficaria verna, Ranunculus acris.

Methodology. Determination was performed using analytical research methods. Quantitative content of tannins in plant raw 
materials was determined by permanganatometric, complexometric and spectrophotometric methods. Quantitative content of alkaloids 
was determined using the titrometric method. The sum of coumarins in the samples was determined spectrophotometrically.

Scientific novelty. A study of medicinal plants of the family Ranunculaceae L.: Caltha palustris, Ficaria verna, Ranunculus acris 
was conducted and for the first time the quantitative content of alkaloids, coumarins, tannins were determined and the prospects of 
further research were substantiated.

Conclusions. The results of the study showed that the highest content of tannins was found in Caltha palustris and was 16.51% 
(permanganatometric method), 6.89% (complexometric method), and 7.81% (spectrophotometric method), respectively.

The quantitative content of alkaloids in the grass Caltha palustris, Ficaria verna, Ranunculus acris was detected and established. 
It was found that the largest amount of alkaloids is contained in the herb Ficaria verna and is 4.25% (titrimetric method).

The quantitative content of coumarins in the studied plant material was determined by the spectrophotometric method. The highest 
content of coumarins was found in the herb Caltha palustris. This was 0.45%.

Studies have shown that herbs Caltha palustris, Ficaria verna, Ranunculus acris contain biologically active substances and are 
promising for further research.

Key words: Tannins, alkaloids, coumarins, Ranunculaceae, Caltha palustris, Ficaria verna, Ranunculus acris.

Вступ. У сучасному світі актуальним та перспек-
тивним  завданням  фармації  є  вивчення  хімічного 
складу певних рослин, для з’ясування  їх лікарської 
дії та позитивного впливу на людину а також пошук 
нових рослин, які можуть бути сировинним джере-
лом біологічно активних речовин. Від концентрації 
хімічної  сполуки  в  рослині  залежить  її  лікувальна 
здатність.

Одними із найбільш перспективних об’єктів для 
досліджень  в цьому напрямку  є  лікарські  рослини, 
представники родини Ranunculaceae,  а  саме Caltha 
palustris, Ficaria verna, Ranunculus acris. Ці  росли-
ни  здавна  використовуються  у  народній  медицині, 
оскільки  проявляють  протизапальну,  антибактері-
альну, ранозагоювальну, болетамувальну дії. Росли-
ни  містять  комплекс  біологічно  активних  речовин 
(феноли, флавоноїди, алкалоїди, дубильні речовини 
та інші), проте кількісний вміст дубильних речовин, 
алкалоїдів  та  кумаринів  ще  вивчено  недостатньо 
(Liakh, 2020; Karpiuk,2021)

Дубильні речовини – це рослинні високомолеку-
лярні фенольні сполуки, які виявляють в’яжучі вла-
стивості,  стимулюють  функцію  кори  надниркових 
залоз, мобілізують механізми гомеостазу організму, 
затримують  зростання  або  призводять  до  загибелі 
патогенних мікроорганізмів завдяки денатурації про-
топлазматичних  білків,  а  також  дубильні  речовини 
здатні пригнічувати перекисне окиснення ліпідів, за-
хищають клітини організму від негативного впливу 
вільних  радикалів  (Marchyshyn.  2020,pp.  225–229). 
Кумарини – це природні біологічно активні сполуки, 
що проявляють фотосенсибілізуючу, Р-вітамінну ак-
тивність,  спазмолітичну,  антикоагулянтну,  протимі-
кробну,  естрогенну, протипухлинну дію  (Sadovsʹka, 

2020;  Garg,  2020).  Алкалоїди  –  це  речовини,  які 
діють  на  специфічні  рецептори  або  впливають  на 
активність  ферментів.  Значний  досвід  медичного 
використання алкалоїдів досліджується експеримен-
тально, що  зумовлює розробку  та  створення нових 
лікарських засобів  (Pelletier,1996, p.392) Саме тому 
дослідження  вмісту  даних  сполук  є  важливим  та 
перспективним для фармації.

Метою роботи  було дослідити кількісний вміст 
дубильних речовин, алкалоїдів та кумаринів у рос-
линній  сировині,  зокрема  траві  лікарських  рослин 
родини Ranunculaceae: Caltha palustris, Ficaria verna 
та Ranunculus acris.

Матеріали та методи дослідження. Об’єктами 
дослідження  була  суха  лікарська  рослинна  сирови-
на: трава Caltha palustris, трава Ficaria verna, трава 
Ranunculus acris, заготовлена в період цвітіння рос-
лин у 2019-2020 рр. у Волинській області.

Визначення дубильних речовин. Для  проведення 
кількісного  визначення  дубильних  речовин  ми  за-
стосовували наступні методи: перманганатометрич-
ний  метод  Левенталя-Наубауера,  комплексономе-
тричний, спектрофотометрію.

Перманганатометричний  метод  Левенталя-Нау-
бауера  .Цей метод не є достатньо точним, оскільки 
перманганат  калію  здатний  окиснювати  різні  при-
родні сполуки, в тому числі і фенольного характеру. 
Ще  одним  недоліком  цього  методу  є  нечітка  зміна 
забарвлення розчинів під час титрування, а для пев-
них груп фенольних сполук точність результатів за-
лежить від розрахункового коефіцієнта.

Для визначення дубильних речовин даним мето-
дом у плоскодонну колбу об’ємом 500 мл помістили 
2 г подрібненої рослинної сировини та залили 250 мл  
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гарячої  води.  Суміш  кип’ятили  30  хв  зі  зворотнім 
холодильником.  Після  цього  витяг  охолодили  до 
кімнатної температури і процідили у конічну колбу 
об’ємом 250 мл. На наступному етапі роботи у коніч-
ну колбу об’ємом 750 мл відібрали піпеткою 25 мл 
витягу, добавили 500 мл води і 25 мл індигосульфо-
кислоти.  Титрували  розчином  калію  перманганату 
(0,02 моль/л) до золотисто-жовтого кольору постійно 
перемішуючи  вміст  колби.  Паралельно  проводили 
контрольний  дослід  (Hosudarstvennaya  farmakopeya 
SSSR, 1990; Marchyshyn, 2011).

Наступним  методом  для  визначення  кількості 
дубильних речовин є комплексонометричний метод 
(HOST 4565-79, 1995). Даний метод визначення ба-
зується на здатності дубильних речовин утворювати 
комплекси з солями важких металів.

У плоскодонну колбу об’ємом 150 мл помістили 1 г  
подрібненої рослинної  сировини. Добавили 100 мл  
30 % етилового спирту, нагрівали до кипіння на вод-
ній  бані  зі  зворотнім  холодильником.  Після  цього 
кип’ятили 30 хв періодично помішуючи. Потім кол-
бу охолоджували 10–15 хв. Рідину злили через скля-
ний фільтр ПОР 160 у мірну колбу об’ємом 200 мл. 
Екстракцію проводили двічі, попередньо  змиваючи 
частинки  сировини  з фільтра 30 % спиртом. Отри-
мані витяжки об’єднували, охолоджували і доводили 
30 % спиртом до мітки (розчин А). 

5  мл  розчину  А  поміщали  у  пробірку  для  цен-
трифугування. Після цього добавили 5 мл реактиву 
осадження  і  перемішували  суміш  скляною  палич-
кою. Витримавши суміш 30 хв, проводили центри-
фугування протягом 10 хв із частотою обертів 5 тис./
хв.  Рідину  з  осаду  зливали,  а  осад  змочували  в  10 
мл 0,25 % розчину аміаку свіжоприготовленого, по-
тім  перемішували  тією  самою  скляною  паличкою, 
яку промивали 2,5 мл розчину аміаку вказаної кон-
центрації. Після центрифугування промивну рідину 
зливали та відкидали.

 Осад з пробірки розчиняли у 1,5 мл 30 % розчи-
ну оцтової кислоти. Далі розчин переносили у мір-
ну колбу об’ємом 250 мл та нейтралізували 12,5 мл  
5 % розчину натрію гідрокарбонату, титрували 0,01 
М  розчином  трилону  Б  до  зміни  червоно-фіолето-
вого  забарвлення  розчину  на  жовте.  Як  індикатор 
використовували  розчин  ксиленового  оранжевого 
(Marchyshyn, 2011, pp. 71-74).

Спектрофотометрія – ще один метод кількісного 
визначення дубильних речовин. Дослідження прово-
дили на спектрофотометрі Specord M 40.

5 г подрібненої рослинної сировини переносили 
у круглодонну колбу об’ємом 250 мл та заливали 150 
мл води очищеної. Протягом 30 хв колбу з вмістом 

нагрівали на водній бані, після цього охолоджували 
під проточною водою і кількісно переносили у мірну 
колбу місткістю 250 мл. 

Круглодонну колбу обмивали водою очищеною, а 
промивні води поміщали в мірну колбу і доводили до 
250,0 мл водою очищеною. Після того, як осад осів 
рідину профільтрували через фільтрувальний папір 
діаметром 125 мм. Перші 50 мл фільтрату відкидали.

5,0  мл  фільтрату  доводили  водою  очищеною 
до  25,0  мл.  До  2,0  мл  одержаного  розчину  долили  
1,0  мл  фосфорно-молібденово  вольфрамового  реак-
тиву та 10,0 мл води очищеної. Одержану суміш до-
водили  до  об’єму  25,0  мл  розчином  290  г/л  натрію 
карбонату. Розчин залишили на 30 хв, після цього ви-
мірювали оптичну густину при довжині хвилі 760 нм.  
Як  компенсаційний  розчин  використовували  воду 
очищену (Derzhavna Farmakopeya Ukrayiny, 2015).

Визначення алкалоїдів. Алкалоїди з рослинної си-
ровини виділяли у вигляді основ. Для цього подріб-
нену  рослинну  сировину  масою  10  г  помістили  в 
колбу об’ємом 250 мл, долили 7 мл концентрованого 
розчину аміаку та 150 мл хлороформу. Дану суміш 
струшували протягом 1 години, а після цього хлоро-
формний екстракт швидко профільтрували. 

До отриманого фільтрату долили 5 мл води, енер-
гійно збовтали і залишили відстоюватись. У ділильну 
воронку об’ємом 200 мл добавили 90 мл хлороформ-
ного екстракту. Екстрагування алкалоїдів проводили 
за  допомогою 1%-ої НСІ  до повного  їх  вилучення. 
Отриманий кислотний екстракт підлужили 10% роз-
чином аміаку до лужної реакції за фенолфталеїном, 
і провели повторне екстрагування алкалоїдів хлоро-
формом.  Кожну  порцію  хлороформного  екстракту 
фільтрували через попередньо змочений хлорофор-
мом паперовий фільтр з безводним натрій сульфатом 
(4-5  г) на ньому. Хлороформ  з  екстракту відганяли 
на  водяній  бані.  Для  повного  видалення  залишку 
хлороформу вміст продуванням повітря до повного 
зникнення запаху розчинника. 

Отриманий  сухий  залишок  використали  для 
проведення  кількісного  визначення  алкалоїдів  ти-
трометричним  методом  (зворотне  титрування) 
(Khromyshev, 2017, pp. 71-73).

Сухий залишок, отриманий після відгону хлоро-
форму, розчинили у 15 мл 0,02 М розчину хлористо-
водневої  кислоти  при  нагріванні  на  водяній  бані 
при температурі 60º С. Після цього додавали 0,1 мл 
метилового  червоного  спиртового  розчину  0,1  %  і 
0,02 мл метиленового  синього  спиртового  розчину. 
Надлишок хлороводневої кислоти титрували 0,02 М 
розчином  гідроксиду  натрію  до  появи  зеленого  за-
барвлення.
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Визначення кумаринів. Для визначення кількісно-
го  вмісту  кумаринів  у  траві  використовували  спек-
трофотометричний метод.

Подрібнену  сировину  масою  1,0  г  екстрагува-
ли  хлороформом  (5мл)  на  ультразвуковій  бані  при 
температурі 80º С. Екстрагування проводили 4 год у 
скляних герметичних віалках  із  тефлоновою криш-
кою.  Після  цього  екстракт  центрифугували  при  3 
тис.  об/хв  та  профільтрували  через  фільтри.  Виді-
лення  суми  кумаринів  з  трави  досліджуваних  рос-
лин  здійснювали екстракцією спиртовим сумішами 
з  наступною  обробкою  отриманого  залишку  непо-
лярним розчинником. Для проведення аналізу вико-
ристовували метанольний екстракт у співвідношенні 
з хлороформом 15:85. До нього добавляли воду очи-
щену і 2 % розчин натрію хлориду. Одержану суміш 
перемішували протягом 2 хв та залишали до повного 
розділення фаз. Верхній водний шар за допомогою 
піпетки  переносили  у  епендорфи  і  додавали  воду 
очищену. Оптичну густину вимірювали при довжині 
хвилі 290 нм. Перерахунок проводили на псорален 
(Parashchuk Parashchuk, 2019; Yshchenko, 2016).

Результати дослідження та їх обговорення.  
Результати  дослідження  вмісту  дубильних  речовин 
у рослинній сировині Caltha palustris, Ficaria verna, 
Ranunculus acris, наведені у таблиці 1. 

Результати  представлені  у  таблиці  свідчать  про 
те, що  вміст  дубильних  речовин  у  сировині  знахо-
диться  в  межах  від  6,3%  до  16,51%  (пермангана-
тометричний  метод),  від  0,12%  до  6,89%  (комп-
лексонометричний  метод)  та  від  0,08%  до  7,81% 
(спектрофотометричний метод).

Показники вмісту дубильних речовин найвищі у 
траві Caltha palustris, а в траві Ficaria verna дубильні 
речовини практично відсутні.

Результати дослідження кількісного вмісту алка-
лоїдів у рослинній сировині досліджуваних зразків 
представлено в таблиці 2. 

Результати  дослідження  підтверджують  наявність 
алкалоїдів у сировині всіх досліджуваних рослин і зна-
ходяться в межах від 0,1% до 4,25 %. Найвищий вміст 
алкалоїдів  знаходиться  ву  траві Ficaria verna,  а  най-
нижче значення спостерігали у траві Ranunculus acris.

Дані дослідження вмісту  суми кумаринів у рос-
линній  сировині  досліджуваних  зразків  наведено  в 
таблиці 3. 

Результати  дослідження  показали,  що  найбіль-
ша  кількість  кумаринів  знаходиться  у  траві Caltha 
palustris. Слід зазначити, що у траві Ranunculus acris 
спостерігали незначну кількість кумаринів.

Висновки
1. Досліджено кількісний вміст дубильних ре-

човин, алкалоїдів та кумаринів у рослинній сиро-
вині окремих представників родини Ranunculaceae 
(Caltha palustris, Ficaria verna, Ranunculus acris).

2. Згідно результатів дослідження визначили, що 
найвищий вміст дубильних речовин у траві Caltha 
palustris 16,51% (перманганатометричний метод), 
6,89% (комплексонометричний метод) та 7,81% 
(спектрофотометричний метод).

3. Підтвердили наявність алкалоїдів у всіх досліджу-
ваних представників родини Ranunculaceae, та встано-
вили, що найбільша кількість алкалоїдів міститься у 
траві Ficaria verna 4,25 % (титриметричний метод).

Таблиця 1 
Кількісний вміст дубильних речовин у Caltha palustris, Ficaria verna, Ranunculus acris

Досліджувана сировина
Вміст дубильних речовин,%

n=3
Перманганатометрія Комплексонометрія Спектрофотометрія

Трава
Caltha palustris 16,51 ±0,01 6,89 ±0,01 7,81±0,01

Трава
Ficaria verna 6,3±0,01 0,12±0,01 0,08±0,01

Трава Ranunculus acris 9,84±0,01 1,98±0,01 2,65±0,01

Таблиця 2
Кількісний вміст алкалоїдів у Caltha palustris, 

Ficaria verna, Ranunculus acris

Досліджувана сировина
Сума алкалоїдів 

(в % на суху речовину), 
n=3

Трава Caltha palustris 3,84±0,01
Трава Ficaria verna 4,25±0,01

Трава Ranunculus acris 0,1 ±0,01

Таблиця 3
Кількісний вміст суми кумаринів у Caltha 

palustris, Ficaria verna, Ranunculus acris

Досліджувана сировина
Сума кумаринів %

(в перерахунку на суху 
сировину), n=3

Трава Caltha palustris 0,47±0,01
Трава Ficaria verna 0,045±0,001

Трава Ranunculus acris 0,028±0,001
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4. Дослідили та визначили суму кумаринів у до-
сліджуваній рослинній сировині. Найвищий вміст 
кумаринів спосретерігався у траві Caltha palustris 
0,45% (спектрофотометричний метод).

5. Отримані дані свідчать про те, що досліджувані 
представники родини Ranunculaceae (Caltha palustris, 
Ficaria verna, Ranunculus acris) є перспективною лі-
карською сировиною для подальшого фітохімічного 
вивчення та фармакогностичного дослідження. 
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