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Порівняльне дослідження діуретичної
активності різних екстрактів Підмаренника
справжнього (Galium verum)
Актуальність. Набряковий синдром є дуже поширеним проявом ряду патологій. Саме тому пошук нових
діуретиків – актуальне питання сучасної медицини та фармації. Препарати природного походження у більшості
випадків мають більш сприятливий профіль безпеки, тому дослідження рослинних діуретиків є перспективним. Хімічний склад підмаренника справжнього характеризується високим вмістом флавоноїдів, антраценопохідних та терпеноїдів, що дозволяє передбачати наявність діуретичних властивостей.
Метою нашої роботи було порівняльне дослідження діуретичної активності водного та спиртових екстрактів
підмаренника справжнього (G. verum) у щурів.
Матеріали та методи. Дослідження діуретичної активності проводили на щурах за методом Є. Б. Берхіна. Об’єктом дослідження були водний та спиртові екстракти підмаренника справжнього (екстрагент – етанол
20 %, 60 % та 96 %). Як препарат порівняння використовували настій хвоща польового.
Результати та їх обговорення. Отримані результати свідчать, що найбільш виразний діуретичний ефект
виявив спиртовий екстракт підмаренника (екстрагент – 60 % етанол), співставний із дією препарату порівняння. Найменш виразна дія спостерігалась за введення водного екстракту.
Висновки. Таким чином, перспективним для подальших досліджень діуретичної активності є спиртовий
екстракт підмаренника справжнього (екстрагент – 60 % етанол).
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A. L. Zagayko, T. O. Briukhanova

A comparative study diuretic activity of Galium verum various extracts
Topicality. Edema syndrome is a common manifestation of different pathologies. Search for new diuretics is a topical issue of modern medicine and pharmacy. Natural medications in most cases have a more favorable safety profile, so
the study of plant diuretics is a promising direction. The chemical composition of the G. verum is characterized by a high
content of flavonoids, anthracene derivatives and terpenoids, which suggests the presence of diuretic activity.
The aim of our work was a comparative study of the aqueous and alcoholic extracts of G. verum diuretic activity in rats.
Materials and methods. Studies of diuretic activity were carried out in rats according to the Berkhin’s method.
The subject of the study were aqueous and alcoholic extracts of G. verum (extragent – ethanol 20 %, 60 % and 96 %).
As a reference preparation, the infusion of Equisetum arvense was used.
Results and disscusion. The results obtained indicate that the most pronounced diuretic effect was found in the
alcoholic extract of G. verum (extragent – 60 % ethanol), which was comparable to that of the reference preparation. The
least pronounced activity was observed with the administration of an aqueous extract.
Conclusions. Thus, promising for further studies of diuretic activity is the alcoholic extract of G. verum (extragent –
60 % ethanol).
Key words: Galium verum; diuretic activity; Equisetum arvense
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Сравнительное исследование диуретической активности различных экстрактов
Подмаренника настоящего (Galium verum)
Актуальность. Отечный синдром является распространенным проявлением ряда патологий. Именно поэтому поиск новых диуретиков – актуальный вопрос современной медицины и фармации. Препараты природного происхождения в большинстве случаев имеют более благоприятный профиль безопасности, поэтому исследование растительных диуретиков является перспективным направлением. Химический состав подмаренника
настоящего характеризуется высоким содержанием флавоноидов, антраценпроизводных и терпеноидов, что
позволяет предполагать наличие диуретической активности.
Целью нашей работы было сравнительное исследование диуретической активности водного и спиртовых
экстрактов подмаренника настоящего (G. verum) у крыс.
Материалы и методы. Исследования диуретической активности проводили на крысах по методу Е. Б. Берхина.
Объектом исследования были водный и спиртовые экстракты подмаренника настоящего (экстрагент – этанол
20 %, 60 % и 96 %). В качестве препарата сравнения использовали настой Хвоща полевого.
Результаты и их обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют, что наиболее выраженный диуретический эффект выявил спиртовой экстракт подмаренника (экстрагент – 60 % этанол), который был сопоставим с действием препарата сравнения. Наименее выраженная активность наблюдалась при введении водного
экстракта.
Выводы. Таким образом, перспективным для дальнейших исследований диуретической активности является спиртовой экстракт подмаренника настоящего (экстрагент – 60 % этанол).
Ключевые слова: подмаренник настоящий; диуретическая активность; хвощ полевой
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ВСТУП
Набряковий синдром є одним із найпоширеніших
у клінічній практиці, оскільки затримка рідини в організмі є ланкою патогенезу ряду гострих та хронічних
патологій, зокрема – захворювань нирок, хронічної
серцевої недостатності, уражень печінки тощо [1-2].
Для фармакологічної корекції набрякового синдрому застосовуються лікарські засоби, які стимулюють видільну функцію нирок. Вони представлені синтетичними засобами різних хімічних груп та препаратами природного походження [3].
Досить популярною є думка, що рослинні засоби
мають ряд переваг порівняно із синтетичними препаратами, що, насамперед, стосується більш сприятливого профілю безпеки, зокрема – вони практично
не викликають порушень кислотно-основної рівноваги та електролітного балансу, а також в цілому мають меншу кількість побічних реакцій. Для засобів
природного походження характерна наявність м’якої
діуретичної дії, а також – супутніх позитивних фармакологічних ефектів (протизапального, знеболювального, антисептичного, репаративного та ін.), які забезпечують комплексний вплив на організм. Крім того,
рослинні препарати можуть бути рекомендовані за
наявності протипоказань до застосування синтетичних засобів, а у разі необхідності – комбінуватись із
ними. Більшість природних засобів можуть призначатись досить тривалими курсами, що особливо важливо за наявності хронічних патологій [3-4].
У народній та традиційній медицині виділяють
близько 1000 видів рослин, що проявляють діуретичну дію, проте тільки близько для 10 % із них такий
вид активності підтверджено експериментально у
доклінічних та клінічних випробуваннях, а механізм
діуретичної дії встановлено лише для 3 % видів. Саме
тому пошук та дослідження нових ефективних та безпечних рослинних засобів, що посилюють видільну
функцію нирок, залишається актуальним питанням
медицини та фармації [4-5].
Підмаренник справжній (Galium verum) належить
до сімейства Маренові (Rubiaceae), у представників
якого (Canthium parviflorum Lam., Morinda citrifolia L.,
Rubia iberica, R. tinctorum L.) виявлена діуретична активність [6-7]. Хімічний склад кореневищ та коренів
G. verum представлений переважно антраценопохідними групи алізарину, у траві Підмаренника справжнього виявлені фенолокарбонові кислоти, флавоноїди, кумарини, дубильні речовини, іридоїди та стероїдні сапоніни. Аналіз макро- та мікроелементного
складу свідчить, що рослина переважно накопичує
калій, кальцій, фосфор, кремній, залізо, алюміній, цинк.
Відповідно до даних літератури G. verum проявляє протизапальні, репаративні, в’яжучі, кровоспинні властивості, знижує збудливість ЦНС [6-9].
Зважаючи на хімічний склад Підмаренника справжнього, представлялося доцільним дослідити наявність діуретичної активності.
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Метою нашої роботи було порівняльне дослідження діуретичної активності водного та спиртових
екстрактів Підмаренника справжнього (G. verum) у
щурів.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Дослідження проводились на базі віварію Центральної науково-дослідної лабораторії Національного
фармацевтичного університету. Тварин утримували
при температурі 22 ± 1 °С, вологості 50-60 %, у кімнаті зі зміною світлових режимів «день-ніч».
В експерименті використовували щурів популяції Wistar масою 160-200 г. Вивчення впливу екстрактів G. verum на видільну функцію нирок за умов спонтанного діурезу проводили за методом Є. Б. Берхіна
[10]. Екстракти підмаренника були отримані на кафедрі фармакогнозії НФаУ та надані для проведення
досліджень. Тварини були розділені на групи в залежності від мети експерименту:
• інтактний контроль (ІК) – здорові тварини;
• тварини, які отримували водний екстракт G. verum
(1 : 1);
• тварини, які отримували спиртовий екстракт
G. verum (екстрагент – етанол 20 %);
• тварини, які отримували спиртовий екстракт
G. verum (екстрагент – етанол 60 %);
• тварини, які отримували спиртовий екстракт
G. verum (екстрагент – етанол 96 %);
• тварини, які отримували препарат порівняння –
настій із трави Хвоща польового (1 : 10).
Дослідження проводили відповідно до «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах»
(Україна, 2001), що узгоджені з «Європейською конвенцією про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових
цілей» (Страсбург, 1985) та Етичним Кодексом Всесвітньої Медичної асоціації (Гельсінська декларація, 1964).
Статистичну обробку отриманих даних проводили за допомогою програми STATISTICA (StatSoftInc.,
США, версія 6.0). Значимість міжгрупових відмінностей оцінювали з використанням непараметричного
критерію Манна-Уїтні.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Проведені дослідження свідчать про те, що всі
досліджувані екстракти проявляли стимулюючий вплив
на видільну функцію нирок, його виразність суттєво залежала від екстрагенту, що використовувався.
Відповідно до даних наукової літератури рослини роду Galium L. проявляють діуретичні та літолітичні властивості переважно за рахунок значного вмісту флавоноїдів, зокрема – кверцетину. Проте кількість
флавоноїдів у готовому екстракті залежить від екстрагенту, що використовувався, чим, на нашу думку і обумовлена різна виразність діуретичного ефекту при
дослідженні різних екстрактів Підмаренника справжнього [11-12].
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ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РІЗНИХ ЕКСТРАКТІВ ПІДМАРЕННИКА
СПРАВЖНЬОГО НА ДІУРЕЗ У ЩУРІВ (M ± m, n = 7)
Групи тварин

Інтактні тварини (контроль)
Настій Хвоща польового
Водний екстракт G. verum
Спиртовий екстракт G. verum
(20 % етанол)
Спиртовий екстракт G. verum
(60 % етанол)
Спиртовий екстракт G. verum
(96 % етанол)

Через 2 години, мл
1,34 ± 0,07
2,13 ± 0,09*
1,52 ± 0,05
1,56 ± 0,04

1,89 ± 0,04*
1,68 ± 0,12*

Діурез
% до контролю
Через 4 години, мл
2,41 + 0,12
+ 58,6
3,86 ± 0,11*
+ 13,4
3,43 ± 0,11*
+ 16,4

3,51 ± 0,05*

+ 25,3

3,62 ± 0,09*

+ 41,1

3,80 ± 0,07*

Таблиця

% до контролю
+ 60,1
+ 42,3
+ 45,6
+ 57,6
+ 50,2

Примітка: * – достовірно по відношенню до групи інтактних тварин (р ≤ 0,05).

Найбільшу ефективність виявив настій хвоща польового, діуретичний ефект якого є доведеним, що дозволяє використовувати його як препарат порівняння
для рослинних екстрактів щодо дослідження цього
виду активності. Спиртовий екстракт Підмаренника
справжнього (екстрагент – 60 % етанол) збільшував
діурез у тварин на 41,1 % через 2 години та на 57,6 %
через 4 години, не поступаючись препарату порівняння настою Хвоща польового (таблиця).
Очевидно, виразний діуретичний ефект був обумовлений тим, що за умов екстрагування 60 % етанолом у готовому екстракті кількість кверцетину (для
якого відомий стимулюючий вплив на видільну функцію нирок) була максимальною, зважаючи на те, що
його максимальна екстракція спостерігається за умов
використання 70 % етанолу [11]. Крім того, відомо,
що хімічний склад Підмаренника справжнього представлений також терпеноїдами, зокрема – терпінеолом (який також проявляє діуретичну активність та
екстрагується етанолом) [9]. Антраценопохідні групи алізарину, що входять до складу спиртових екстрактів підмаренника, для яких доведено сечогінну
дію (для G. рamiralaicum у дозі 10 мг/кг), імовірно,
також обумовлювали стимуляцію видільної функції
нирок у щурів [4].
Спиртовий екстракт підмаренника (екстрагент –
96 % етанол) поступався за виразністю діуретичної

активності препарату порівняння та екстракту, що
екстрагувався 60 % етанолом, збільшуючи діурез на
2-у годину на 25,3 %, а на 4-у – на 50,2 % (табл.).
Імовірно, це було пов’язано із зниженням вмісту в
екстракті речовин, що обумовлюють сечогінну дію.
Спиртовий екстракт (екстрагент 20 % етанол) та
водний екстракт Підмаренника справжнього проявили лише тенденцію до зростання діурезу у щурів
на 2-у годину дослідження, вірогідно збільшуючи діурез тільки на 4-у годину дослідження відносно інтактних тварин.
ВИСНОВКИ
Проведене порівняльне дослідження свідчить про
те, що максимальна діуретична активність, співставна із препаратом порівняння – настоєм Хвоща польового, спостерігалась за застосування спиртового екстракту Підмаренника справжнього (екстрагент – 60 %
етанол), що, імовірно, було обумовлено максимальним кількісним вмістом кверцетину, терпінеолу, антраценопохідних та інших сполук із сечогінними властивостями, саме за таких умов екстрагування. Отримані результати свідчать про доцільність подальшого
вивчення саме цього екстракту підмаренника для розширення асортименту засобів, що стимулюють видільну функцію нирок.
Конфлікт інтересів: відсутній.
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