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Природні ефірні олії включають унікальні компози-
ції летких сполук терпеноїдної або ароматичної струк-
тури, спиртів, кислот�� У лабораторних умовах, викорис-
товуючи синтетичні речовини з леткими властивостями 
і ароматним запахом, неможливо повторити усю бага-
тогранність рослинних ефірних олій�� Багаті на ефірні 
олії рослини родин Lamiaceae, Apiaceae, Asteraceae, 
Rosaceaе [2, 7]��

Окремі компоненти ефірних олій виявляють вира-
жену фармакологічну активність за рахунок високої 
афінності до рецепторів клітинних мембран внаслідок 
доброї розчинності у жирах, впливають на фізіологіч-
ні механізми функціонування клітин, органів і систем�� 
Їхня дія виявляється залежно від шляху надходження в 
організм (місцеве, пероральне або інгаляційне застосу-
вання); спостерігається, зокрема, протимікробна, про-
тивірусна, протиалергічна, протизапальна, жовчогінна, 
сечогінна, відхаркувальна, потогінна, спазмолітична, 
жарознижувальна, седативна та анксіолітична актив-
ності та ін�� Ефірні олії природного походження знайшли 
своє застосування у медицині, парфумерній промисло-
вості, ароматерапії та аромакосметології [7]��

Оскільки наявність і якісні характеристики ефірних 
олій у рослинній сировині обумовлюють широкий спектр 
фармакологічних властивостей, у ході фітохімічного до-
слідження нового перспективного для медицини виду 
нами було проведено дослідження якісного складу та 
кількісного вмісту летких сполук у квітках та листках хри-
зантеми садової багаторічної (Chrysanthemum hortorum 
Bailey) сорту Пектораль��

Вид хризантема садова багаторічна (Chrysanthemum 
hortorum Bailey) сорту Пектораль (українська селекція) 
викликав науковий фармацевтичний та медичний інте-
рес насамперед завдяки певним ботанічним та органо-
лептичним особливостям�� Рослина належить до роду 
Хризантема (Chrysantemum L��) родини Asteraceae, стій-
ка до хвороб та шкідників, невибаглива до ґрунтово-
кліматичних умов та легко культивується, має гарні де-
коративні якості та виражений приємний специфічний 
запах�� Квітки різних видів Chrysantemum L�� застосову-

ються виключно в народній медицині у вигляді чаїв та 
ванн як загальнозміцнювальний, дезінтоксикаційний, 
жарознижувальний, знеболювальний та заспокійливий 
засіб; зовнішньо настойка рекомендована при гнійнич-
кових і грибкових ураженнях шкіри [8]��

Метою даної роботи був аналіз компонентного 
складу ефірних олій (летких речовин) квіток та лис-
тків хризантеми садової багаторічної (Chrysanthemum  
hortorum Bailey) сорту Пектораль��

Матеріали та методи дослідження
Об’єктами дослідження була сума летких сполук та 

індивідуальні компоненти ефірної олії квіток та лист-
ків хризантеми садової багаторічної сорту Пектораль, 
культивованої на дослідних ділянках Національно-
го ботанічного саду ім�� М�� М�� Гришка НАН України�� 
Сировину хризантеми заготовляли під час масового 
цвітіння рослин у 2018 році, висушували природним 
повітряно-тіньовим способом��

Леткі сполуки хризантеми досліджували методом 
газової хроматографії з мас-спектрометрією (ГХ/МС) 
на хроматографі Agilent Technology 6890N з мас-спек-
трометричним детектором 5973inert [3, 6]�� Умови 
аналізу: хроматографічна колонка кварцова, капілярна 
HP-5MS, довжиною 30 метрів, із внутрішнім діамет-
ром 0,25 мм, газ-носій – гелій, швидкість газу-носія 
– 1 мл/хв, об’єм проби – 0,1-0,5 мкл, введення проби 
з поділом потоку 1/50, температура термостата 50 ºС з 
програмуванням 3º/хв�� до 220 ºС, температура детек-
тора і випаровувача 250 ºС�� Компоненти ефірних олій 
ідентифікували за результатами порівняння показни-
ків часу утримування (ЧУ), одержаних у процесі хро-
матографування мас-спектрів хімічних речовин, що 
входять у досліджувані суміші, з даними бібліотеки 
мас-спектрів NIST02 (більше 174 000 речовин)�� Індек-
си утримування (ІУ) компонентів розраховували за 
результатами контрольних аналізів ефірних олій з до-
даванням суміші нормальних алканів (С10-С18)�� Кіль-
кісний вміст індивідуальних речовин обчислювали за 
площами газо-хроматографічних піків [1, 4, 5]��


