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Б і о л о г і я  т а  ф а р м а ц і я

лук�� Він характеризується відносною нетривалістю за 
часом проведення (до 35 хв��), значною чутливістю виз-
начення (до 10-13 г), невеликим об’ємом використаної 
проби (до 0,1 мкл) та незначною відносною похибкою 
досліджень [1, 15, 16]�� 

Використовували мікрокапілярну хроматографічну 
колонку HP 19091 S-433 (HP-5MS) довжиною 30 м, діа-
метром 0,32 мм�� Інжектор: автоінжектор 7683, Split (20:1), 
температура детектора 250 °С, температура термостата 
колонок програмована від 50 до 320 °С (4 °С/хв)�� У хро-
матографічну колонку пробу вводили в режимі split less 
зі швидкістю 1,2 мл/хв протягом 0,2 хв�� Постійний потік 
газ-носія (гелій) 1,2 мл/хв��

Для ідентифікації досліджуваних ЕО використову-
вали бібліотеку мас-спектрів NIST05 та WILEY 2007, 
яка містить понад 470000 з програмами для їх іден-
тифікації AMDIS та NIST�� Для проведення розрахун-
ків кількісного вмісту сполук використовували метод 
внутрішнього стандарту�� Концентрації компонентів 
ЕО розраховували за сумою всіх площ відповідних 
хроматограм��

Результати експериментів були оброблені мето-
дом математичної статистики за ліцензійною про-
грамою “Statistica 6��0 for Windows” (Stat�� Soft�� Inc��, 
№AXXR712D833214FANS)�� 

Достовірність отриманих відмінностей величин за ДФУ 
(вид�� 1), оцінювали за t-критерієм Ст’юдента (p>95%)��

результати дослідження та їх обговорення 
Результати визначення складу ЕО у траві Cirsium 

vulgare (Savi) Ten��з різних місць зростання наведені на 
рисунку та в таблиці��

Вперше у складі ЕО з трави Cirsium vulgare (Savi) 
Ten�� встановлено присутність та визначено кількісний 
вміст 24 сполук з класів: органічних жирних кислот та їх 
естерів, насичених вуглеводів та їх похідних, фенолів�� 
Переважна більшість з них виявляє виражену проти-
запальну та антиоксидантну дію�� Найбільшою мірою 
накопичувались: тридеканова кислота (11,36±1,14%), 
трикозан (5,12±0,50%), тетрадеканової кислоти мети-
ловий естер (3,61±0,37%), докосагексаенова кислота 
(2,99±0,30%), тетрадеканова кислота (2,56±0,27%), 
еїкозан (1,82±0,19%), 9,12-окта-декадиенова кислота 
(1,59±0,17%), гексадеканової кислоти метиловий естер 
(1,58±0,16%), 2,3,5,6-тетраметил-фенол (1,09±0,12%)�� 
У літературі не описані 4 сполуки: 1-метил-4-(1-мети-
летил)-α-феландрен, цис-4,10,13,16-докоса-тетраено-
вої кислоти метиловий естер, 2,3,5,6-тетраметил-фе-
нол, 2-ізопропіл-5-метил-9-метилен-патхоулен��

Більшість ідентифікованих сполук з досліджуваних 
ЕО досить широко відомі та розповсюджені у видах 
родини Asteraceae�� Вони добре розчинні у жирах, біо-
логічних рідинах організму людини, беруть участь у 
біохімічних процесах обміну речовин�� Виявляють ви-
ражену протизапальну, антиоксидантну та протимік-
робну активність [14, 17, 19, 21, 22, 23]��

Висновки 
У результаті проведених досліджень в ефірній олії 

з трави Cirsium vulgare (savi) Ten. методом ГрХ-МС 
встановлено присутність 24 сполук. З них ідентифі-
ковані вперше: 1-метил-4-(1-метилетил)-α-феландрен, 
цис-4,10,13,16-докосатетраенової кислоти метиловий 
естер, 2,3,5,6-тетраметил-фенол, 2-ізопропіл-5-метил-

Рис. ГРХ-МС ефірної олії з трави Cirsium vulgare (Savi) Ten.
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