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Б і о л о г і я  т а  ф а р м а ц і я

переважаючими компонентами є сесквітерпеноїди 
(α-кадінол (505,4 мг/кг), β-каріофілен (166,8 мг/кг), 
α-каріофілен (49,1 мг/кг), зінгіберен (44,2 мг/кг) та 
ін��) та сесквітепреновий лактон (каріофіленоксид 
– 436,7 мг/кг)�� У квітках серед представників класу 
сесквітерпеноїдів можна виділити наявність фітону
(9,0 мг/кг), β-каріофілену (5,5 мг/кг), бісаболену (3,5 мг/кг) 
та фарнезену (2,9 мг/кг), які мають біологічне значення��

У досліджуваних зразках сировини виявлено і вста-
новлено кількісний вміст ароматичних сполук: бензило-
вого спирту, n-цимену та гіацинтину у квітках (загалом 
1,4 %); евгенолу та бензилового спирту (всього 0,4 %)�� 
Згідно з отриманими результатами, рослинна сировина 
хризантеми характеризується також присутністю широ-
кої номенклатури летких речовин, що належать до ін-
ших груп біологічно активних сполук (БАС) – спиртів, 
жирних кислот, низькомолекулярних органічних кислот, 
вуглеводнів�� Листки хризантеми містять тритерпеноїд 
сквален (0,6 мг/кг)��

Висновки
1. Вперше проведено вивчення та порівняльний 

аналіз компонентного складу летких сполук квіток та 
листків хризантеми садової багаторічної сорту Пекто-
раль, виявлено леткі речовини терпеноїдної природи, 
ароматичної структури та інші групи БаС, що мають 
леткі властивості.

2. Визначено загальний вміст летких сполук квіток, 
який становить 1290,9 мг/кг, листків – 2688,2 мг/кг. 
Встановлено, що леткі сполуки різних видів сировини 
відрізняються за якісним складом компонентів та їх 
кількісним вмістом.

3. Виявлені такі фармакологічно цінні компо-
ненти – 1,8-цинеол, камфора, ментол у квітках, 
β-каріофілен і α-каріофілен, зінгіберен, терпінен-4-
ол, евгенол у листках, що свідчить про перспективи 
подальших технологічних та фармакологічних до-
сліджень сировини хризантеми садової багаторічної 
сорту Пектораль.
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ЛеТКІ СПОЛуКи ХРиЗанТеМи СадОВОї БаГаТОРІЧнОї 
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луки, хромато-мас-спектрометрія��

Оскільки компоненти ефірних олій мають велике фармакологіч-
не значення, було досліджено нову перспективну сировину хризан-
теми садової багаторічної (Chrysanthemum hortorum Bailey) сорту 
Пектораль методом хромато-мас-спектрометрії та ідентифіковано 
42 леткі сполуки різних хімічних класів – терпеноїдів, ароматичних 
сполук, спиртів, жирних кислот, низькомолекулярних органічних 
кислот, вуглеводнів�� Серед них у квітках переважають 1,2,5,5-тет-
раметил-1,3-циклопентадієн (660,6 мг/кг), 1,8-цинеол (194,1 мг/кг) 
і камфора (75,3 мг/кг), у листках – нафталенметанол (826,3 мг/кг), 
α-кадінол (505,4 мг/кг) і каріофіленоксид (436,7 мг/кг)��

удК 661.12:547.973:582.998 _________________________________________________________Doi:10.33617/2522-9680-2019-3-38

С. М. Марчишин, О. В. Полонец, М. С. Гарнык, 
е. В. Заричанская
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Ключевые слова: хризантема садовая многолетняя (Chrysanthemum  
hortorum Bailey) сорта Пектораль, листья, цветки, эфирное масло, лету-
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Поскольку компоненты эфирных масел имеют большое фар-
макологическое значение, было исследовано новое перспективное 
сырье хризантемы садовой многолетней (Chrysanthemum hortorum 
Bailey) сорта Пектораль методом хромато-масс-спектрометрии и 
идентифицировано 42 летучих соединения различных химичес-
ких классов – терпеноидов, ароматических соединений, спиртов, 
жирных кислот, низкомолекулярных органических кислот, углево-
дородов�� Среди них в цветах преобладают 1,2,5,5-тетраметил-1,3-
циклопентадиен (660,6 мг/кг), 1,8-цинеол (194,1 мг/кг) и камфора 
(75,3 мг/кг), в листьях – нафталенметанол (826,3 мг/кг), α-кадинол 
(505,4 мг/кг) и кариофилленоксид (436,7 мг/кг)��


