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Молекулярне комплексоутворення тритерпенового

глікозиду α�хедерину з кофеїном у водному розчині
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Резюме. Уперше описано утворення молекулярного комплексу тритерпенового глікозиду α�хедерину

(3�О�α�L�рамнопіранозил�(1→2)�О�α�L�арабінопіранозид хедерагеніну) з кофеїном у водному розчині.

Комплексоутворення підтверджено даними УФ�спектроскопії. Встановлено, що комплекс включає дві моле�

кули α�хедерину та молекулу кофеїну. Вивчено молюскоцидну активність α�хедерину, кофеїну та їхнього

комплексу на Planorbis corneus.
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Вступ. Для лікування кашлю часто вико�

ристовують лікарські засоби на основі плюща

звичайного Hedera helix («Проспан», «Геделікс»,

«Пектолван плющ» та ін.). Секретолітичний і

бронхоспазмолітичний ефекти цих препаратів

пояснюються наявністю в їхньому складі три�

терпенових глікозидів [1�3]. Серед них основною

діючою речовиною вважається α�хедерин (сапін�

дозид А, калопанакс�сапонін А, 3�О�α�L�рам�

нопіранозил�(1→2)�О�α�L�арабінопіранозид

хедерагеніну) [4]. Він перешкоджає інактива�

ції β2�адренорецепторів у клітинах епітелію

легенів і м’язів бронхів. При цьому альвеоцити

II типу утворюють сурфактант, що знижує

в’язкість слизу та полегшує процес відкашлю�

вання. Активація β2�рецепторів знижує вміст

внутрішньоклітинного Са2+ у м’язах бронхів.

Це приводить до розслаблення м’язів і розши�

рення бронхів [4�7].

В останні роки широко вивчається комп�

лексоутворення тритерпенових глікозидів з

різноманітними біологічно активними молеку�

лами [8]. Зокрема, отримано комплекси α�хе�

дерину з холестерином [9�11], силденафілом

(віагрою) [12] та протеїногенними амінокисло�

тами [9�11, 13, 14]. Причому клатрування фар�

маконів за допомогою сапонінів є перспектив�

ним напрямом створення низькодозних лікар�

ських препаратів [8, 15].

Раніше було досліджено гетероасоціацію

кофеїну з деякими біологічно активними речо�

винами, наприклад, з метиленовим блакитним

[16], антибіотиком мітоксантроном [17], саліци�

латом натрію і рибофлавіном [18], α� [19] і β�цик�

лодекстринами [20]. Недавно встановлено вза�

ємодію кофеїну з тритерпеновим глікозидом

хедерасапоніном С у водному розчині [21]. Особ�

ливості комплексоутворення α�хедерину з ко�

феїном у водному розчині не досліджено.

Відомо, що молюски є перенощиками низки

захворювань. Вони завдають шкоди сільсько�

му господарству, оскільки при масовому роз�

множенні можуть ушкоджувати посіви. Для

боротьби з молюсками зазвичай використову�

ють метальдегід, розчин CuSO4, трифенморф

та інші засоби [22]. Однак сучасні молюскоци�

ди досить токсичні і тому шкідливі для навко�

лишнього середовища. Зараз відбувається по�

шук природних, «екологічно чистих» речовин

для боротьби з молюсками. Такими перспек�

тивними сполуками є тритерпенові глікозиди

[1, 9] та кофеїн, молюскоцидну активність яко�
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го було недавно виявлено [23, 24]. Тому певний

інтерес становить дослідження їхньої актив�

ності при спільному використанні.

Матеріали і методи. α�Хедерин виділяли з

плющів кримського Hedera taurica і канарсь�

кого Hedera canariensis (родина Araliaceae) за

методикою, описаною в роботі [25]. ТШХ про�

водили, як вказано в [14].

Комплекс отримували шляхом змішування

водних розчинів глікозиду й кофеїну. Одержа�

ні суміші витримували за кімнатної темпера�

тури (20�22 
o
С) протягом 40 хв при постійному

перемішуванні.

УФ�спектри (рис. 1) отримані за кімнатної

температури (20�22 
o
С) на спектрофотометрі

Unico UV�Vis 4802 (США) у кварцових кюветах

(l=1 см). Для складання ізомолярної серії вико�

ристовували 10�4 моль/л розчини глікозиду та

кофеїну. Ізомолярну криву наведено на рис. 2,

величини гіпсохромного зсуву — в табл. 1.

Молюскоцидну активність речовин визна�

чали на Planorbis corneus (родина Planorbidae).

Використовували розчини глікозиду, кофеїну,

їхнього комплексу та CuSO4 в дистильованій

воді. Для вивчення дії кожної окремої концен�

трації речовин було взято по 20 равликів, яких

поміщали в розчини і визначали час            , про�

тягом якого відбувався 100 % летальний ре�

зультат. Летальні концентрації LD100 і11 11 на�

ведено в табл. 2. Активність сполук досліджу�

вали при кімнатній температурі (20�22 
o
С).

Довірчий інтервал обчислювали зі ступенем

надійності α=0,95.

Результати й обговорення. Наявність між�

молекулярних взаємодій підтверджено дани�

ми УФ�спектроскопії. Так, при концентрації

α�хедерину, що збільшується, і постійної кон�

центрації кофеїну (0,50х10�4 моль/л) спостері�

гається підвищення оптичної густини розчинів

(гіперхромний ефект) (рис. 1). Також спостері�

гається гіпсохромний зсув, у результаті якого

λmax розчинів зменшується із 272 (0,50х10�4 моль/л

розчин кофеїну) до 265 нм (розчин, який міс�

тить 0,50х10�4 моль/л кофеїну та 10�3 моль/л

α�хедерину) (рис. 1, табл. 1).

Склад комплексу визначено методом ізомо�

лярних серій [26]. На рис. 2 видно, що макси�

мум кривої лежить в області молярного відно�

шення ≈2,3. Це відповідає складу комплексу

α�хедерин�кофеїн як 2:1. Аналогічне співвід�

ношення отримано для деяких клатратних

комплексів гліцирризинової кислоти, яка та�

кож, як і α�хедерин, є біозидом [8]. Раніше в

процесі дослідження самоасоціації α�хедери�

ну було встановлено, що для нього є характер�

ним утворення димеру і димерного комплексу

Молекулярне комплексоутворення тритерпенового глікозиду α�хедерину з кофеїном у водному розчині

43www.bioorganica.org.ua

220 240 260 280 300 320

A

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

1

7

Рис. 1. УФ�спектри розчинів кофеїну

(0,50х10�4 моль/л=const) за різних концентрацій

α�хедерину: 0 моль/л (крива 1), 0,25х10�4 моль/л
(2), 0,50х10�4 моль/л (3), 10�4 моль/л (4),

0,25х10�3 моль/л (5), 0,50х10�3 моль/л (6) і

10�3 моль/л (7).

Таблиця 1

Гіпсохромний зсув при комплексоутворенні 

α�хедерину з кофеїном

Розчин 
с(кофеїну), 

моль/л 
с(��хедерину), 

моль/л 
�max, 
нм 

1 0 272 
2 0,25·10�4 272 
3 0,50·10�4 272 
4 10�4 272 
5 0,25·10�3 271 
6 0,50·10�3 269 
7 

0,50·10�4

10�3 265 
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Рис. 2. Залежність зміни оптичної густини ΔА
від співвідношення компонентів ізомолярної

серії при λ=272 нм: с(α�хедерину)=10�4 моль/л,
с(кофеїну)=10�4 моль/л.
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з катіоном Na+, а великі агрегати кофеїну (три�

мер і гексамер) не можуть ефективно зайняти

порожнину, яка утворена двома молекулами

цього глікозиду [27].

Таким чином, можна припустити, що гете�

роасоціація кофеїну й α�хедерину відбуваєть�

ся за типом клатрату за рахунок гідрофобних

взаємодій між агліконом глікозиду, ароматич�

ною системою і метильними групами кофеїну

(рис. 3). Також можливе утворення додаткових

міжмолекулярних водневих зв’язків за участі

карбонільних груп піримідинового й атома

нітрогену імідазольного кілець кофеїну та

ОН�груп моносахаридних залишків α�хедери�

ну. Недавно показано, що клатрування кофеї�

ну β�циклодекстрином проявляється у вигляді

гіперхромного ефекту [20]. У нашому випадку

спостерігається аналогічна спектральна зміна.

ББііооллооггііччннаа  ааккттииввннііссттьь  ккооммппллееккссуу.. Нами

розглянуто токсичну дію α�хедерину, кофеїну

та їхнього комплексу на котушку рогову Pla�

norbis corneus (родина Planorbidae), що нале�

жить до прісноводних сидячооких молюсків.

Вона часто зустрічається в прісних водоймах.

Її широко використовують як акваріумний вид

[28].

Показано, що 100 % летальний результат

відбувається в 10�1 моль/л розчині кофеїну че�

рез 40±3,0 хв. Розчин із концентрацією ко�

феїну 10�2 моль/л викликає загибель молюсків

через 90±1,5 хв, а розчини з низькою концент�

рацією (<10�4 моль/л) не активні протягом доби

(табл. 2). При цьому для стандартного молюс�

коциду CuSO4 (концентрація 10�2 моль/л)11111

складає 2,3±0,2 хв, тобто він є більш токсич�

ним.

Загибель молюсків в 0,50х10�4 моль/л роз�

чині α�хедерину відбувається за 82±1,7 хв, а в

розчині його комплексу з кофеїном, що міс�

тить по 0,50х10�4 моль/л кожного компонента,

— за 180±2,1 хв. Можливо, зниження актив�

ності глікозиду пов’язане з комплексоутворен�

ням, при якому його карбоксильна група залу�

чена в асоціацію, оскільки глікозиди з вільною

групою СООН у С�17 аглікону зазвичай є

сильними молюскоцидами [1, 9]. Таким чином,

комплекс α�хедерину з кофеїном виявився

менш токсичним у порівнянні з індивідуаль�

ним глікозидом і більш токсичним у порівнянні

з кофеїном. α�Хедерин більш токсичний, ніж

кофеїн.

Висновки. Уперше отримано молекулярний

комплекс тритерпенового глікозиду α�хедери�

ну з кофеїном у водному розчині. Комплексо�

LD100, 
/

100LDt
, 

10-1 40±3,0 
10-2 90±1,5 
10-4

10-2 3,3±0,2 [9]
10-4 56,0±1,0 [9]�-

0,50·10-4 82±1,7 

�- 0,50·10-4 180±2,1 

10-2 2,3±0,2 
CuSO4 10-4 7,7±2,4 

Таблиця 2

Дія α�хедерину, кофеїну, їхнього комплексу і
CuSO4 на Planorbis corneus
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Рис. 3. Можлива структура клатрату α�хедерину і кофеїну.
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Перелік літератури 

утворення встановлено методом УФ�спектро�

скопії. Показано, що комплекс включає дві мо�

лекули α�хедерину і молекулу кофеїну. Зроб�

лено припущення, що взаємодія між компо�

нентами комплексу відбувається за типом

клатрування. Комплекс виявився менш ток�

сичним, ніж глікозид, і більш токсичним, ніж

кофеїн.
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