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Вступ. Левоміцетин (хлорамфенікол, Lev,
рис. 1) є антибіотиком широкого спектра дії.
Він знаходить застосування для лікування
сальмонельозу, бруцельозу, менінгіту, хламі�
діозів, черевного тифу, очних інфекцій, гній�
них ран і ряду інших захворювань. Однак Lev
має ряд побічних ефектів. Він може чинити
токсичну дію на кровотворну систему, при�
гнічувати мікрофлору кишечнику, викликати
психомоторні розлади, сплутаність свідомості,
галюцинації, алергійні реакції та знижувати
слух і зір [1].

Перспективним методом зниження побіч�
них ефектів лікарських речовин є їх молеку�
лярне інкапсулювання тритерпеновими гліко�
зидами [2]. Крім того, супрамолекулярні ком�
плекси з глікозидами дають змогу знижувати
дози лікарських речовин, розширюють спектр

їхньої біологічної активності і є зручною фор�
мою для доставки в організм. Недавно отрима�
но комплексні сполуки головного тритерпено�
вого глікозиду солодцю гліциризинової кисло�
ти з Lev [3, 4]. Комплекс виявився більш актив�
ним, ніж індивідуальні компоненти. Він підви�
щував стійкість мишей до інфекційних захво�
рювань і стимулював їхній імунітет [3]. Отри�
мано комплекси 18�дегідрогліциретової кисло�
ти (глідериніну) та її натрієвої солі з Lev [4, 5].
Методом мас�спектрометрії з іонізацією елект�
ророзпиленням досліджено комплексоутво�
рення Lev з α�хедерином (3�О�α�L�рамнопіра�
нозил�(1→2)�О�α�L�арабінопіранозидом хеде�
рагеніну, глікозидом 1, рис. 1), хедерасапоні�
ном С (3�О�α�L�рамнопіранозил�(1→2)�О�α�
L�арабінопіранозил�28�О�α�L�рамнопірано�
зил�(1→4)�О�β�D�глюкопіранозил�(1→6)�О�β�
D�глюкопіранозидом хедерагеніну, глікозидом
2, рис. 1) [6] та гліциризиновою кислотою [7].
Глікозиди 1 і 2 є переважними сапонінами
різних видів плющів [8].

У літературі відсутні дані про спектрофо�
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тометричне дослідження комплексоутворення
Lev з моноамонійною сіллю гліциризинової
кислоти (гліцирамом, GC; рис. 1) та глікозидами
1 і 2 у водних розчинах. У статті описано ви�
значення складу комплексів методом спектро�
фотометрії і розрахунок їхніх термодинаміч�
них параметрів.

Матеріали і методи. Глікозиди 1 і 2 виділя�
ли з листя Hedera taurica Carr. та Hedera cana�
riensis Willd. Методики виділення і встанов�
лення структури наведено в роботах [9, 10].
Використовували зразок GC фірми «Calbio�
chem» (США).

Ізомолярні серії складали із 10�4 М водних
розчинів глікозидів та Lev (рН 7,2; фосфатний
буфер Na2HPO4—Na2PO4), які змішували і ви�
тримували за температури 20 °C протягом

40 хв при постійному перемішуванні. УФ�
спектри отримано за температури 20 °C на
спектрофотометрі «Unico UV�Vis 4802» (США)
у кварцових кюветах (l=1 см).

Результати й обговорення. Склад ком�
плексів визначено методом ізомолярних серій
[11]. При цьому для всіх випадків отримано мо�
лярне відношення ≈1,0 (рис. 2). Це відповідає
складу комплексів, рівному 1:1. Раніше в мас�
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Рис. 2. Залежності зміні оптичної густини А
від співвідношення компонентів ізомолярних
серій при λ=276 нм для глікозидів 1 (а) і 2 (б) та
λ=258 нм для GC (с): с(Lev)=10�4 М, с(1)=10�4 М,
с(2)=10�4, с(GC)=10�4 М (рН 7,2).
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спектрах (іонізація електророзпиленням) було
знайдено піки іонів [M1+МLev�Н]�, [М2+МLev+Н]+ і
[М2+МLev�Н]�, що також відповідають комплек�
сам глікозидів 1 і 2 з Lev складу 1:1 [6]. Ком�
плекси складу 1:1 було нещодавно отримано
для GC та глікозидів 1 і 2 з деякими біологічно
активними речовинами [12, 13].

Спектр поглинання ізомолярної серії для
суміші Lev і GC має чіткі ізобестичні точки при
232 і 268 нм (рис. 3). Наявність ізобестичних то�
чок вказує на формування тільки одного типу
комплексу між Lev і GC.

У розчинах встановлюються рівноваги між
Lev і глікозидами такого виду:

Lev + 1 Lev·1
Lev + 2 Lev·2
Lev + GC Lev·GC

де К1, К2 і К3 — константи рівноваги, що є
константами стійкості відповідних комплексів.

На основі отриманих ізомолярних кривих
розрахували константи стійкості комплексів
за методом [14]:

,

де ∆А0 — зміна оптичної щільності, що
відповідає комплексу при повній відсутності
дисоціації, ∆А1 — зміна оптичної щільності, що
відповідає значенню на фактичній кривій, с —
концентрація речовини, М.

Вільна енергія Гіббса ∆G для процесів ком�
плексоутворення визначена за формулою:

∆G=�2,3RTlgK.
Результати розрахунків К і ∆G наведено в

табл. 1. Комплекс глікозиду 1 є більш стійким,
ніж глікозиду 2, оскільки КLev·1>КLev·2 (табл. 1).
Методом мас�спектрометрії з іонізацією елект�
ророзпиленням раніше було встановлено, що
інтенсивність піка іона [M1+МLev�Н]� більше
інтенсивності піка іона [М2+МLev�Н]� [6]. Більшу
стабільність комплексу глікозиду 1 з Lev мож�
на пояснити наявністю вільної карбоксильної
групи в агліконої частини цього глікозиду. Кар�
боксильна група аглікону глікозиду 2 залуче�
на в утворення ацилглікозидного зв’язку з
трисахаридним фрагментом. Найбільш ста�
більним виявився комплекс Lev·GC. КLev·GC

більше КLev·1 у 2 рази, а КLev·2 — у 4 рази. В
раніше отриманих комплексів гліциризинової
кислоти К становили 103�105 М�1 [15, 16].

У молекулі Lev є полярні групи (ОН, NH,
C=O, NO2), які можуть брати участь в утво�
ренні водневих зв’язків з карбоксильними і
гідроксильними групами глікозиду 1 і GC, а та�
кож із гідроксильними групами глікозиду 2.
Високу стабільність комплексу Lev·GC можна
пояснити більшими можливостями GC для вза�
ємодії з Lev, оскільки в його агліконої і вугле�
водної частин є карбоксильні групи. Крім того,
GC є сіллю і тому може брати участь в утво�
ренні іон�молекулярного водневого зв’язку ти�
пу �СОО�···Н�O� та іон�дипольних взаємодіях.

Висновки. Отримано супрамолекулярні
комплекси Lev з тритерпеновими глікозидами
1, 2 і GC у водних розчинах. Комплексоутво�
рення підтверджено спектрофотометрічно. Усі
комплекси мають склад 1:1. На основі ізомо�
лярних серій визначено константи стійкості
комплексів. Комплекс Lev із GC виявився
найбільш стабільним.

Надійшла в редакцію 21.06.2013 р. 
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Рис. 3. Криві поглинання ізомолярної серії
розчинів: с(Lev)=10�4 М, с(GC)=10�4 М (рН 7,2).

Комплекс K, M	1 G, Дж/моль 
Lev·1 4,24·104 	2,59·104

Lev·2 2,15·104 	2,43·104

Lev·GC 8,57·104 	2,76·104
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Таблиця 1
Термодинамічні параметри

комплексоутворення Lev із GC та глікозидами
11 і 22 у водних розчинах за 20 °C (рН 7,2)
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Spectrophotometry of the supramolecular complexes of ivy and licorice triterpene glycosides 
with laevomycetin (chloramphenicol)
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Summary. Using a method of spectrophotometry, the complexation of laevomycetin (chloramphenicol) with triter�
pene glycosides α�hederin (hederagenin 3�O�α�L�rhamnopyranosyl�(1→2)�O�α�L�arabinopyranoside), hederas�
aponin C (hederagenin 3�O�α�L�rhamnopyranosyl�(1→2)�O�α�L�arabinopyranosyl�28�О�α�L�rhamnopyranosyl�
(1→4)�О�β�D�glucopyranosyl�(1→6)�О�β�D�glucopyranoside) and glycyram (monoammonium glycyrrhizinate) in
aqueous solutions at pH 7,2 was investigated. Glycosides form complexes with laevomycetin in the 1:1 molar propor�
tion. The stability constants were determined equal to 4,24·104 М�1 for laevomycetin—α�hederin complex, 2,15·104 М�1

for laevomycetin—hederasaponin C complex and 8,57·104 М�1 for laevomycetin—glycyram complex. The glycyram—
laevomycetin complex is more stable.

Keywords: triterpene glycosides, glycyrrhizic acid, glycyram, α�hederin, hederasaponin C, laevomycetin, molecu�
lar complex, spectrophotometry.
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