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карських рослин, ідентифікація та визначення вмісту 
біологічно активних речовин (БАР), стандартизація 
рослинної сировини�� 

Перспективними рослинами для створення висо-
коефективних фітопрепаратів є представники роду 
Cirsium L. (Осот) род. Asteraceae (айстрові), що на-
раховують у світовій флорі до 300 видів багаторічних 
трав’янистих рослин�� Широко розповсюджені на те-
риторії країн Європи, Північної Африки, Північної та 
Центральної Америки�� В Україні на наш час ідентифі-
ковано понад 30 видів цього роду [5, 13, 18, 20, 24]��

Серед найбільш поширених та перспективних для за-
стосування в медицині є осот звичайний (Cirsium vulgare 
(savi) Ten). 

Цей вид відомій як бур’ян, який росте по полях, го-
родах, лісових галявинах, уздовж доріг, у чагарниках 
[6, 7]�� 

З ботанічної точки зору це дворічна розвинута росли-
на, заввишки 70-120 см, з міцним стрижневим коренем 
та прямостоячим розгалуженим стеблом�� Листки жорсткі 
виїмчасті, перисто розгалужені, колючі, знизу сірувато-
повстисті�� Відтворює суцвіття-кошики: колючі, пооди-
нокі, крупні, пурпурові, які складаються з трубчастих 
квіток�� Розмножується рослина насінням та кореневими 
паростками�� Цвіте в червні-серпні�� Плід сім’янка, насіння 
обернено-яйцеподібне (2,0-4,0 х 0,6-0,9 х 1,6 мм) [8]��

Настої та відвари з трави та коренів виду вико-
ристовують в медицині багатьох країн світу як ефек-
тивні засоби протизапальної, протипухлинної та ге-
патопротекторної дії�� Біологічну активність рослини 
пов’язують з вмістом флавоноїдів, гідроксикоричних 
кислот, жирної олії, полісахаридів, каротиноїдів�� Вод-
ночас не досліджено хімічний склад біологічно актив-
ної ефірної олії [6, 7]�� 

Ефірні олії (ЕО) дуже поширені у рослинах роди-
ни Asteraceae та є продуктами їх життєдіяльності�� Це 
леткі, іноді густі або рідкі суміші сполук переважно 
терпенової або фенольної природи з гіркуватим при-
смаком та міцним специфічним запахом�� У складі ЕО 
спостерігають накопичення органічних речовин різ-
них класів: спиртів, фенолів, альдегідів, кетонів, ор-
ганічних кислот тощо�� Значна кількість з них виявляє 
виражену фармакологічну активність навіть у дуже не-
великих концентраціях [11, 12, 14, 17, 19, 23]��

Вміст ЕО у морфологічних органах рослин під час 
вегетації, їх компонентний склад та фізико-хімічні 
властивості безпосередньо пов’язані з місцем та умова-
ми зростання даного виду, терміном збирання рослин-
ної сировини, методом отримання субстанції при пере-
робці [2, 9, 10]��

Більшість відомих ЕО – це забарвлені рідини в залеж-
ності від вмісту переважаючих компонентів: бурі, жовті, 
блакитні, зелені, рожеві та ін�� Вони легко розчинні в ефірі, 
спиртах, органічних розчинниках, але майже не розчинні 
у воді�� Незначна кількість БАР з ЕО здатна частково пот-
рапляти до настоїв або відварів з рослинної сировини у 

розчинному стані та виявляти виражену фармакологічну 
активність на організм людини�� Компоненти, які входять 
до складу ЕО, дуже легко окиснюються під дією УФ-про-
менів, радіації, підвищеної температури довкілля, окис-
нювачів хімічної природи�� При цьому спостерігають змі-
ну запаху, консистенції, кольору речовин, їх біологічної 
дії�� На наш час досліджень ЕО видів роду Cirsium L�� не 
проводилось, а їх компонентний стан майже невідомий��

Метою даної роботи було: визначення методом 
ГРХ-МС якісного складу та кількісного вмісту біоло-
гічно активних компонентів ефірної олії з трави осоту 
звичайного (Cirsium vulgare (Savi) Ten��)��

Матеріали та методи дослідження
За об’єкти дослідження використовували траву осо-

ту звичайного флори України, а саме: верхівки пагонів 
довжиною 10-15 см з прилеглим суцвіттям та листям�� 
Досліджувану рослинну сировину збирали впродовж 
фенологічної фази (червень-серпень 2014-2019 рр��) у 
регіонах: Запорізька обл��, м�� Токмак; Дніпропетровсь-
ка обл��, с�� Троїцьке; Запорізька обл��, с�� Дубова балка; 
Донецька обл��, м�� Краматорськ; АР Крим, Нікитський 
ботанічний сад; Запорізька обл��, м�� Василівка; Дніп-
ропетровська обл��, м�� Солоне; Дніпропетровська обл��, 
м�� Дніпродзержинськ; Запорізька обл��, м�� Оріхів; До-
нецька обл��, м�� Дружківка; Запорізька обл��, м�� Воло-
димирівка, згідно вимог ДФУ 1 вид�� (дод�� 3) та ДФ ХI 
(т�� 2) [3]��

Збирання рослинної сировини проводили згідно 
загальноприйнятих методик�� Процес сушіння здійс-
нювали протягом 12 год�� у сушильний шафі «Termolab 
СНОЛ 24/350» (Україна) при температурі 35 °С, тов-
щині шару 1 см�� Для дослідження втрати у масі при ви-
сушуванні та фітохімічних аналізів була використана 
повітряно-суха рослинна сировина, зважена на вагах ла-
бораторних «AXIS» ANG 2000��0001 200/0��01 (Україна)�� 

Відносно невисокий вміст ЕО у досліджуваній рослин-
ній сировині не дозволяє отримати речовину в необхідних 
об’ємах�� Тому для лабораторних умов ця методика нами 
була модернізована��

Методика: 500,0 г (точна наважка) попередньо 
подрібненої до діаметру часток (d=0,3 мм) повітря-
но-сухої трави вносили в колбу ємністю 1 л, додава-
ли 500 мл води очищеної, обробляли ультразвуком на 
пристрої «УЗДН-А1200Т» з робочою частотою 50 Гц 
протягом 1 год�� Отримання ЕО проводили методом 
Клевенджера на приладі, рекомендованому ДФУ при 
нагріванні на водяному нагрівачі «ВБ-4 Мicromed» 
(t=100 °C) протягом 4 год�� Кількісний вміст ЕО розра-
ховували в об’ємно-вагових % [4]��

Аналіз компонентного складу ЕО проводили ме-
тодом ГРХ-МС на хроматографі Agilent Technology 
6890/5973 N на мікрокапілярних колонках у запрог-
рамованому режимі�� Метод є ефективним для аналізу 
складних багатокомпонентних сумішей летких речо-
вин, які містять до кількох десятків різноманітних спо-




