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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКІСНОГО ВМІСТУ СТЕРОЇДНИХ  

СПОЛУК У СИРОВИНІ РОГОЗУ ВУЗЬКОЛИСТОГО  

 

© Є. О. Довгаль, І. Г. Гур’єва, В. С. Кисличенко, І. О. Журавель 
 

Typha angustifolia L. (рогіз вузьколистий) – рослина, яка широко розповсюджена на території України у 

вологих місцях, зокрема по берегах річок, болотяних місць тощо. Сировина рогозу в народній медицині 

застосовується для лікування багатьох захворювань. Одним з показань до застосування сировини рогозу 

є запальні процеси. Оскільки відомо, що виражену протизапальну активність проявляють стероїдні 

сполуки, доцільно було комплексно дослідити рогіз на вміст даної групи речовин та виявити якісний 

склад і визначити кількісний вміст стероїдних сполук у листі, плодах, кореневищах та коренях рогозу 

вузьколистого.  

Метою даної роботи було ідентифікація та визначення кількісного вмісту стероїдних сполук у листі, 

плодах, кореневищах та коренях рогозу вузьколистого.  

Методи дослідження. Ідентифікацію стероїдних сполук проводили за допомогою якісних реакцій. Кіль-

кісний вміст суми стероїдних сполук у сировині рогозу вузьколистого визначали спектрофотометрич-

ним методом.  

Результати дослідження. В результаті проведеного дослідження в листі, плодах, кореневищах та ко-

ренях рогозу вузьколистого було встановлено наявність стероїдних сполук. Аналізуючи отримані дані 

стосовно кількісного вмісту суми стероїдних сполук у досліджуваних видах сировини встановлено, що 

вміст даного класу речовин домінував у листі рогозу, дещо менше – у кореневищах, слідові кількість – у 

плодах.  

Висновки. Результати даного експерименту можуть бути використані при розробці та одержанні 

субстанцій та нових фітозасобів з даних видів сировини, а також при визначенні параметрів стандар-

тизації сировини рогозу вузьколистого 

Ключові слова: рогіз вузьколистий, листя, плоди, кореневища, корені, стероїдні сполуки, спектрофото-

метрія, якісні реакції 

 

Typha angustifolia L. (Narrow-leaved Catoptric) is a widespread in Ukraine herb, that grows in damp places, 

especially along rivers, marshy places, etc. Herbal material of Narrow-leaved Catoptric is used in medicine for 

treatment of many diseases. Inflammation is one of the indications for Narrow-leaved Catoptric use. As it is 

known, steroid compounds have a prominent anti-inflamatory activity, complex research of this group of com-

pounds, as well as qualitative and quantitative determination of steroid compounds in leaves, fruit, rhizomes and 

roots of Narrow-leaved Catoptric became relevant. 

The aim of the given research was qualitative and quantitative determination of steroid compounds in leaves, 

fruit, rhizomes and roots of Typha angustifolia L. 

Methods. Wet chemistry reactions were used for identification of steroid compounds. Quantitative determination of 

steroid compounds in herbal material of Narrow-leaved Catoptric was carried out using spectroscopy method. 

Results. In result of research, steroid compounds were determined in leaves, fruit, rhizomes and roots of Typha 

angustifolia L. While analyzing the obtained data about the sum of steroid compounds content, it was deter-

mined, that the highest content of this group of compounds was in Typha angustifolia L. leaves, slightly less – in 

rhizomes, and trace amount – in fruit. 

Conclusion. Results of the given study can be used for determination and obtaining of substances and original 

phytotherapeutic remedies on the basis of the given herbal material, as well as for determination of standardiza-

tion parameters of Typha angustifolia L. 

Keywords: Typha angustifolia L., leaves, fruit, rhizomes, roots, steroid compounds, spectroscopy method, wet 

chemistry reactions 

 

1. Вступ 

Рослини роду рогіз (Typha L.) відомі здавна. 

Про них ще писали Теофраст та Діоскорид [1]. Од-

ним з поширених видів рогозу є рогіз вузьколистий 

(Typha angustifolia L.). 

Листя рогозу вузьколистого виявляють багато-

векторну фармакологічну активність, зокрема листя 

проявляють антитромболітичну та цитостатичну дії 

[2]. В Індії пилок рогозу вузьколистого застосовують 

при лікуванні сечокам’яної хвороби, діареї, внутріш

ньому крововиливі, болючих менструаціях, раку 

лімфатичної системи, як протиглисний та в’яжучий 

засіб засіб [3, 4]. Крім того, сировина рогозу вузько-

листого та рогозу широколистого проявляє антиміко-

бактеріальну активність [4]. 

Листя рогозу домініканського (Typha domin- 

gensis) проявляє сечогінну дію [4]. Екстракт коре-

нів рогозу вузького (Typha angustata) виявляє ана-

льгезуючу, антиоксидантну та цитотоксичну акти-

вність [5]. 
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2. Постановка проблеми у загальному ви-

гляді, актуальність теми та її зв'язок з важливими 

науковими чи практичними питаннями 
Багато захворювань супроводжується запаль-

ними процесами. Тому актуальним є пошук нових 

протизапальних засобів, зокрема рослинного похо-

дження. 

Протизапальну активність виявляють водні та 

70 % метанольні екстракти пилку рогозу вузьколис-

того [6]. Крім того, муку кореневищ рогозу вузьколи-

стого застосовують при запальних процесах кишеч-

ника [7]. Відомо, що протизапальну активність про-

являє такий клас сполук як стероїди [8].  

Тому актуальним є вивчення стероїдних спо-

лук у листі, плодах, кореневищах та коренях рогозу 

вузьколистого.  

 

3. Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Аналіз літературних джерел стосовно вивчен-

ня стероїдних сполук рогозу вузьколистого показав, 

що дані з визначення цієї групи біологічно активних 

сполук є обмеженими.  

Пилок рогозу вузьколистого містить стерини 

[2]. Італійськими вченими на початку 90-х років  

XX століття виявлено у сировині рогозу широколис-

того (Typha latifolia) сполуки стероїдної природи, 

зокрема β-ситостерол, оксоситостерол, 7β-гідрокси- 

ситостерол та 7α-гідроксиситостерол [9, 10]. 

У листі та кореневищах рогозу домінікансько-

го закордонними вченими встановлено наявність 

стероїдних сполук [4]. 

Листя Typha angustata містить стероїди, а саме β-

ситостерол, ланостерол, холестерол, (20 S)24-метил- 

енлофенол та стигмаст-4-єн-3,6-діон. Завдяки наяв-

ності цих сполук сировина виявляє протизапальну 

активність [11]. 

 

4. Виділення не вирішених раніше частин 

загальної проблеми  
Оскільки в Україні дана рослина є не фарма-

копейною, то відомості щодо вмісту груп біологічно 

активних сполук в сировині рогозу вузьколистого 

вивчені не достатньо, тому доцільним є проведення 

детального фармакогностичного вивчення, зокрема 

вивчення сполук стероїдної природи.  

 

5. Формулювання цілей (завдань) статті 

Метою нашої роботи було проведення дослі-

джень з виявлення та встановлення кількісного вміс-

ту стероїдних сполук у листі, плодах, кореневищах та 

коренях рогозу вузьколистого.  

 

6. Виклад основного матеріалу дослідження 

(методів і об'єктів) з обґрунтуванням отриманих 

результатів 

Об’єктами дослідження були листя, плоди, 

кореневища та корені рогозу вузьколистого. Сиро-

вина була заготовлена в Харківській області у ве-

ресні 2015 року.  

Ідентифікацію стероїдних сполук у сировині 

рогозу вузьколистого проводили за реакцією з п-ди- 

метиламінобензальдегідом у кислому середовищі при 

нагріванні. В результаті проведеної якісної реакції у 

листі, плодах, кореневищах та коренях рогозу було 

встановлено наявність сполук стероїдної природи. 

Кількісний вміст суми стероїдних сполук про-

водили спектрофотометричним методом за методи-

кою, що наведена нижче [12]. 

Близько 1 г (точна наважка) сировини поміща-

ли у плоскодонну колбу місткістю 100 мл, додавали 

піпеткою 50 мл 96 % спирту етилового, колбу з сиро-

виною зважували та нагрівали протягом 1 години з 

моменту початку кипіння розчинника. Потім витяжку 

охолоджували до кімнатної температури, перемішу-

вали та фільтрували крізь паперовий фільтр 30–40 мл 

(розчин А).  

5 мл розчину А переносили до скляної пробір-

ки зі шліфом та сюди ж додавали піпеткою 5 мл 1 % 

розчину п-диметиламінобензальдегіду в 4 н спирто-

вому розчині кислоти хлоридної. Пробірку закривали 

скляною кришкою, струшували для перемішування 

рідин та нагрівали протягом 2 годин у термостаті при 

темперетурі 58±0,5 
o
C. Розчин охолоджували до кім-

натної температури та визначали його оптичну гус-

тину на спектрофотометрі OPTIZEN POP при довжи-

ні хвилі 518 нм в кюветах з товщиною шару 1 см. В 

якості розчину порівняння використовували 5 мл 

розчину А та 5 мл 4 н спиртового розчину кислоти 

хлоридної, який також витримували в термостаті 

аналогічно випробовуваному розчину. 

Вміст суми стероїдних сполук (Х, %) в пере-

рахунку на абсолютно суху сировину знаходили за 

формулою: 
 

,
)100(

100100500101.0

Wm

Fa
Х






 
 

де а – кількісний вміст кобальту хлориду, знайдений 

по калібрувальному графіку; 

0,0101 – коефіцієнт перерахунку концентрації 

кобальту хлориду; 

50 – початковий об’єм витяжки, мл; 

F – коефіцієнт розведення; 

m – наважка сировини, г; 

W – втрата в масі при висушуванні сировини, %. 
 

 
 

Рис. 1. Калібрувальний графік залежності оптичної 

густини розчинів кобальту хлориду від концентрації 

 
Результати проведених досліджень приведені 

в табл. 1. 
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Таблиця 1 

Кількісний вміст суми стероїдних сполук 

 у листі, плодах, кореневищах та коренях  

рогозу вузьколистого 

№ з/п Сировина Вміст, % 

1 Листя 0,19±0,01 

2 Плоди 0,04±0,01 

3 Кореневища 0,12±0,01 

4 Корені 0,10±0,01 

 

Як видно з табл. 1, у листі рогозу вузьколисто-

го був визначений найбільший вміст суми стероїдних 

сполук (0,19 %), дещо менший вміст спостерігався у 

кореневищах (0,12 %), слідова кількість стероїдних 

сполук була визначена у плодах досліджуваної рос-

лини (0,04 %). 

 

7. Висновки 

В даній статті наведені результати експериме-

нту щодо ідентифікації та визначення кількісного 

вмісту суми стероїдних сполук у листі, плодах, коре-

невищах та коренях рогозу вузьколистого.  

1. Методом якісних реакцій у сировині рогозу 

вузьколистого виявлено сполуки стероїдної природи. 

2. Спектрофотометричним методом визначено 

кількісний вміст стероїдних сполук у листі, плодах, 

кореневищах та коренях рогозу вузьколистого.  

3. В результаті дослідження встановлено, що 

найбільший вміст стероїдних сполук спостерігався у 

листі рогозу, найменший – у плодах.  

4. Одержані результати експерименту можуть 

бути використані при одержанні субстанцій із сиро-

вини рогозу вузьколистого та розробці параметрів 

стандартизації досліджуваних видів сировини. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ГЛІБЕНКЛАМІДУ В ОРГАНАХ ТВАРИН ПРИ 

МОДЕЛЮВАННІ ГОСТРОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ 

 

© Т. В. Кучер, С. І. Мерзлікін, С. Ю. Штриголь  
 

Моделювання ефектів токсичного впливу хімічних сполук, зокрема лікарських засобів є вагомим джере-

лом інформації при проведенні судово-токсикологічних досліджень. Відомі випадки летальних отруєнь 

глібенкламідом, переважно при суїцидальному передозуванні. Враховуючи те, що дана речовина досить 

активно метаболізує, інформація щодо її розподілу в органах і тканинах при надходженні в організм в 

летальних дозах може бути корисною для вибору біологічних об’єктів.  

Мета. Дослідження розподілу глібенкламіду в органах лабораторних тварин при моделюванні гострої 

інтоксикації. 

Методи. Для моделювання гострої інтоксикації глібенкламідом використовували білих щурів, яким пре-

парат у вигляді суспензії з твіном-80 вводили перорально, виходячи з маси тіла тварини та LD50 токси-

канту. Після декапітації у піддослідних тварин брали печінку, нирки, шлунок,, кишечник із вмістом, сер-

це та кров. Ізолювання глібенкламіду з біологічних об’єктів проводили підкисленим ацетонітрилом. Для 

очистки одержаних вилучень з тканин органів використовували метод ТШХ, а очистку плазми від її 

компонентів та концентрування токсиканту проводили методом твердофазної екстракції на картри-

джах “Oasis HLB Extraction Cartridge”, 30 mg. Для виявлення та кількісного визначення глібенкламіду за-

стосовували методи ТШХ та ВЕРХ. 

Результати. Встановлено, що у вилученнях, одержаних з біологічних об’єктів, глібенкламід виявлений в 

межах 2,2–19,8 мкг/мл в пробі. При цьому найвищі концентрації токсиканту виявлені у вилученнях з 

крові та шлунку, нижчі – з печінки та кишечника із вмістом. Даний токсикант також виявлений у вилу-

ченнях з серця в концентрації 4,2 мкг/мл в пробі, що пояснює його вибіркову токсичність на міокард. 

Враховуючи це, направлене судово-токсикологічне дослідження при передозуванні глібенкламіду можна 

здійснювати за його нативною речовиною, а крім біологічних об’єктів, рекомендованих TIAFT, як аль-

тернативний об’єкт доцільно використовувати серце.  

Висновки. За результатами моделювання гострої інтоксикації у тварин встановлено розподіл глібен-

кламіду в органах і тканинах при надходженні в організм у летальних дозах. Проведене моделювання 

дозволило визначити біологічні об’єкти: печінка, нирки, шлунок та кишечник з вмістом, серце та кров, 


