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Е. В. Гречаная
ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЮЦЕРНЫ ЖЕЛТОЙ (СЕРПОВИДНОЙ ИЛИ
РУМЫНСКОЙ) — MEDICAGO FALCATA L. SUBSP. ROMANICA (PRODAN) O. SCHWАRZ &
KLINK
Запорожский государственный медицинский университет, Запорожье, Украина
Определяли диагностические признаки сырья Medicago falcata L. subsp. romanica (Prodan)
O. Schwаrz & Klink: черешок листка опушен трихомами в виде простых одноклеточных волосков
с бородавчатой кутикулой; в основании волосков клетки расположены в виде розетки; со стороны флоэмы хорошо выражена склеренхимная обкладка, которая выражена меньше со стороны
ксилемы.
Впервые проводили хроматографирование с масс-спектрометрическим детектированием сырья после проведения кислотного гидролиза. По данным газожидкостной хроматографии найдены
52 соединения, из которых идентифицирован 41 компонент. Сырье Medicago falcata L. subsp.
romanica (Prodan) O. Schwаrz & Klink содержало ряд биологически активных веществ первичного синтеза — спирты, альдегиды, кетоны и пр. Из класса истинных кумаринов в траве люцерны
румынской после проведения гидролиза идентифицировались: дигидрокумарин, кумарин и 6 метилкумарин.
Ключевые слова: истинные кумарины, люцерна, фармакогностическое исследование.
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THE PHARMACOGNOSTIC STUDIES OF ALFALFA (MEDICAGO FALCATA L. SUBSP.
ROMANICA (PRODAN) O. SCHWARZ & KLINK
The Zaporizhzhya National Medical University, Zaporizhzhya, Ukraine
Alfalfa (Medicago L.) is a genus of annual and perennial herbs or sub shrubs of the legume family
(Fabaceae L.).
Now in Ukraine alfalfa sown on an area of about 142 000 hectares distributed over 15 areas. Alfalfa is used in agriculture as a feed for livestock; it is harvested for hay and flour made of it.
In folk medicine this plant is used in diseases of the intestines, stomach, thyroid, to improve metabolism, normalization of the blood system, lowering cholesterol levels, increasing the level of hemoglobin in the blood.
Alfalfa is a component of dietary supplements; phytoconcentrate of it are means of skin care.
Some species are used as ornamental and medicinal plants.
This plant is known, widespread, but there is no comprehensive scientific studies on the true content of the group of compounds coumarin and 4-oxy derivative, the presence of which characteristic of
this tribe.
Herbal material (grass) harvested during the period active flowering and dried under a shed in the
well ventilated place.
Specimens to study the anatomical structure of freshly prepared and fixed materials. Studied the
anatomical structure on the preparations from the surface, the transverse and longitudinal radial cuts
that made by the conventional method.
For use of the light microscope "Biola LOMO" (Russia).
After preliminary acid hydrolysis an investigation of raw material was performed using apparatus
for chromatography Agilent Technologies with spectrometric detector. To identify components was
used library mass spectra together with programs to identify NIST.
For quantitative calculations was used the method of internal standard.
Petiole at the cross-section has the form of a kidney. Petiole fuzzy of trichomes as simple unicellular hairs with warty cuticle; at the base of the hair cells arranged in a round; the sclerenchyma is well
expressed near the phloem, which expressed less by the xylem.
In conducting HL-chromatography were found 52 compounds; 41 components were identified of
these compounds. Noteworthy the presence of components undetermined without hydrolysis. There
is presented a wide range of alcohols; aldehydes, ketones etc.
In harvested aerial parts of alfalfa after hydrolysis there were identified 3 compounds from a class
of true coumarines, they are: coumarin, dihydrocoumarin and 6 methylcoumarin.
Key words: true coumarins, alfalfa, pharmacognostyc research.

Одним із представників родини Бобових (Fabaceae L.) є
рід однорічних і багаторічних
трав або напівчагарників Люцерна (Medicаgo L.).
Із 61 виду світового асортименту поліморфного роду люцерна територією України трапляється 24 види: однорічні,
дворічні, багаторічні та змішані. Зустрічаються кілька видів
ендеміків, але найбільше поширенi: люцерна посівна (синя) — Medicago sativa L., люцерна серпоподібна (жовта) —
Medicago falcata L. і люцерна
середня (мінлива) — Medicago
varia L. [3].
Люцерна в Україні займає
близько 121 тис. гектарів. Посіви зосереджені у 15 областях,
серед яких лідирує Черкаська
область (майже 15 % усіх посівів) [1].

# 2 (154) 2016

Як одна з найпродуктивніших і цінних кормових культур,
люцерна здатна допомогти при
розв’язанні проблеми усунення дефіциту рослинного білка
в раціонах тварин.
Люцерну використовують
у сільському господарстві як
корм для худоби; її заготовляють на сіно і виробляють з неї
сінне борошно [6].
Листя і плоди люцерни містять мінеральні елементи (калій, кальцій, фтор та ін.), вуглеводи, білки, жирні кислоти,
ефірну олію, пектини, рослинні стероїди, ферменти, хлорофіл, алкалоїди, гормоноподібні речовини, каротин [2; 5].
У народній медицині рослину застосовують при захворюваннях кишечнику, шлунка,
щитоподібної залози, для поліпшення обміну речовин, нор-

малізації стану кровоносної
системи, зниження рівня холестерину, підвищення рівня гемоглобіну в крові [7].
При чималому поширенні та
використанні трави люцерни
немає наукових комплексних
робіт з фармакогностичного
дослідження представників
рослин даного роду, вивчення
вмісту груп сполук справжніх
кумаринів та їх 4-оксипохідних,
присутність яких повинна бути
характерною для даної трави.
Матеріали и методи
дослідження
Надземну частину (рослинний матеріал) заготовляли у
період активного цвітіння (травень – червень) у передмісті
Запоріжжя (смт Приморське).
Висушували на протязі під навісом.
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Мікропрепарати для вивчення анатомічної будови готували зі свіжозібраної, фіксованої сировини. Анатомічну
будову вивчали на препаратах із поверхні, поперечних та
поздовжньо-радіальних зрізах,
які робили за загальноприйнятою методикою [4].
Для роботи використовували світловий мікроскоп «БІОЛАМ ЛОМО» (Російська Федерація) при збільшенні у 80, 120,
160, 400, 600 та 800 разів.
Отримані дані фіксували
цифровою фотокамерою “Olympus SH-21”. Фотографії обробляли за допомогою комп’ютерної програми “Adobe Photoshop
CS3”.
Після попереднього кислотного гідролізу досліджували
сировину за допомогою хроматографа Agilent Technologies із мас-спектрометричним
детектором. Газ-носій — гелій. Хроматографічна колонка
— капілярна зі внутрішнім діаметром 0,25 мм, завдовжки
30 м [2].
Для ідентифікації компонентів застосовували бібліотеку мас-спектрів разом з програмами для ідентифікації NIST.
Для кількісних розрахунків
використовували метод внутрішнього стандарту.
Розрахунок вмісту (мг/кг)
компонентів проводили за формулою:
С = К 1 ⋅ К 2,
де К1 = S1 / S 2 (S1 — площа
піка досліджуваної речовини;
S2 — площа піка стандарту);
К2 = 50 / M (50 — маса внутрішнього стандарту, мкг; М —
наважка зразка, г).
Результати дослідження
та їх обговорення
Черешок листка на поперечному зрізі має ниркоподібну форму (рис. 1). Клітини епідерми видовжені паренхімні
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або прозенхімні, 4-кутні, рідше
5–6-кутні.
Продихи трапляються нечасто (рис. 2). Опушення епідерми середнє, представлене
волосками, які можна виявити
на верхній та нижній епідермі
листка. Відмінною ознакою опушення черешка є наявність біля основи волосків розетки, яка
утворена базисними епітеліальними клітинами (див. рис. 2).
Під епідермою черешка розташовується один шар кутової коленхіми, нижче — основна паренхіма, яка представлена округлими тонкостінними
клітинами, розміри яких ближче до центру збільшуються
(див. рис. 1). У центрі черешка містяться три закритих колатеральних пучка, у яких над
флоемою є добре розвинена
склеренхімна обкладинка. Під
ксилемою склеренхіма менш
розвинена.
При проведенні ГР-хроматографії було знайдено 52 компоненти (табл. 1). Із них було ідентифіковано 41 сполуку.
Звертають на себе увагу
присутність компонентів, що
не визначалися без проведення гідролізу — саліцилового
альдегіду і саліцилової кислоти (відповідно 0,54 і 0,89 %),
широкий асортимент спиртів:
бензиловий спирт, β-фенілетиловий спирт, 2-метокси-4-вінілфенол, 2-феноксіетанол;
альдегідів: гексеналь, 2-гексеналь, транс-2-гептеналь, бензальдегід, 5-метилфурфурол,
2,4-гептадієналь, фенілацетальдегід, ванілін; кетонів:
3-окси-β-дамаскон, 2-окси-βдамаскон, 3-метилбутанон-2,
кетоізофорон, мальтол, параоксіацетофенон, метилізопропенілкетон, γ-капролактон,
6-метил-3,5-гептадієн-2-он,
3-етил-4-метил-1Н-пірол-2,5діон.
Представників класу справжніх кумаринів у заготовлених

надземних частинах люцерни
румунської після гідролізу
було ідентифіковано та визначено три найменування — кумарин (79,38 %), дигідрокумарин (4,95 %) і 6-метилкумарин
(0,39 %).
Висновки
Діагностичними ознаками
черешка листка сировини Medicago falcata L. subsp. romanica
(Prodan) O. Schwаrz & Klink є:
— опушення трихомами у
вигляді простих одноклітинних
волосків з бородавчастою кутикулою;
— розетки біля основи волосків;
— добре виражена склеренхімна обкладинка пучка з
боку флоеми та менш виражена — з боку ксилеми.

Рис. 1. Черешок на поперечному зрізі, × 80

Рис. 2. Фрагмент опушення
епідерми черешка, × 400
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Таблиця 1
Компонентний склад після гідролізу сухої сировини
Medicago falcata L. subsp. romanica (Prodan) O. Schwаrz & Klink
Компонент
3-Метилбутанон-2

Кількість, мг/кг
182

(%)
0,20

Метилізопропенілкетон
Гексеналь

395
93

0,43
0,10

Ізовалеріанова кислота
2-Гексеналь

140
68

0,15
0,07

Фурфурол
Капронова кислота

259
304

0,28
0,33

25
70

0,03
0,07

Бензальдегід
Бутиролактон

181
63

0,19
0,07

5-Метилфурфурол
2,4-Гептадієналь

13
31

0,01
0,03

Транс-2-гептеналь
2-Гексенова кислота

Бензиловий спирт
Саліциловий альдегід

62
499

0,07
0,54

Фенілацетальдегід
6-Метил-3,5-гептадієн-2-он

125
18

0,14
0,02

γ-Капролактон

30

0,03

Каприлова кислота

104

0,11

β-Фенілетиловий спирт
Мальтол

74
467

0,08
0,51

Кетоізофорон
Пара-оксиацетофенон

49
54

0,05
0,06

2-Феноксіетанол
3-Етил-4-метил-1Н-пірол-2,5-діон

419
502

0,46
0,55

Саліцилова кислота
2-Метокси-4-вінілфенол

818
118

0,89
0,13

Метил-пара-оксибензоат
Дигідрокумарин

91
4591

0,10
4,95

Ванілін
9-Оксононанова кислота

215
627

0,23
0,68

Кумарин
Дигідроактинідіолід

72950
661

79,38
0,72

3-Окси-β-дамаскон
6-Метилкумарин

2721
363

2,96
0,39

2-Окси-β-дамаскон
Пальмітинова кислота

316
209

0,34
0,23

Ізололіолід
4-Окси-3,5,5-триметил-4-(3 оксо
1 бутенил)-2-циклогексен-1-он

126
102

0,14
0,11

Лоліолід
Нонакозан

756
145

Неідентифіковані компоненти
Усього
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2871
91905

0,82
0,16

Методом газорідинної хроматографії визначено 52 сполуки, з яких ідентифіковано
41 компонент. У сировині Medicago falcata L. subsp. romanica
(Prodan) O. Schwаrz & Klink
містяться біологічно активні
речовини первинного синтезу
— спирти, альдегіди, кетони.
Після проведення гідролізу
надземних частин люцерни
посівної (син. румунської) ідентифіковано речовини з класу
справжніх кумаринів: дигідрокумарин (4,95 %), кумарин
(79,38 %) та 6-метилкумарин
(0,39 %).
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