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Мета роботи. Фітохімічний аналіз сполук терпенової природи у траві трьох
видів триби Mentheae Dumort. родини Lamiaceae Martinov (Dracocephalum
moldavica L., Lophanthus anisatus (Nutt.) Benth та Satureja hortensis L.)
хроматографічними та спектрофотометричним методами.
Матеріали і методи. Траву рослин заготовляли на дослідних ділянках у
Тернопільській області на початку їхнього масового цвітіння. Ефірні олії
отримували шляхом гідродистиляції. Для ідентифікації терпенових сполук
використовували метод тонкошарової хроматографії (ТШХ). Компонентний склад
тритерпеноїдів визначали методом високоефективної рідинної хроматографії
(ВЕРХ). Сумарний вміст тритерпеноїдів встановлено спектрофотометрично.
Результати й обговорення. Методом ТШХ встановлено домінуючі
компоненти та специфічні «хроматографічні відбитки» ефірних олій для
кожного з видів, а також ідентифіковано нелеткі терпенові сполуки їхньої
сировини – урсолову кислоту та β-ситостерол. Методом ВЕРХ встановлено,
що урсолова та еускафова кислоти були основними тритерпеновими
сполуками трави усіх досліджуваних видів; еускафова кислота (0,56 %)
превалювала в сировині Satureja hortensis, урсолова (0,21 %) – у Lophanthus
anisatus. Методом спектрофотометрії виявлено зниження сумарного вмісту
тритерпеноїдів у напрямі Lophanthus anisatus (1,67±0,04 %) > Satureja
hortensis (1,26±0,03 %) > Dracocephalum moldavica (1,05±0,03 %).
Висновки. На основі проведеного фітохімічного аналізу у траві досліджуваних
видів ідентифіковано сполуки терпенової природи, а також встановлено
компонентний склад і сумарний вміст тритерпеноїдів.
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Вступ. Фітохімічне дослідження рослинної сировини є
основою для аналізу потенційної ролі окремих груп біологічно активних речовин (БАР) при створенні фітопрепаратів на їхній основі. На відміну від синтетичних препаратів, фітозасоби є переважно багатокомпонентними
сумішами БАР рослин, тому їх вивчення потребує використання різноманітних методів фітохімічного аналізу.
Представники триби Mentheae Dumort. підродини
Nepetoideae
Burnett.
родини
Глухокропивові

(Lamiaceae Martinov) становлять значний інтерес серед науковців як цінні джерела БАР терпенової та
фенольної природи [1–5]. У цій підродині є такі відомі
роди офіцинальних лікарських рослин, як Mentha,
Melissa, Origanum, Salvia, Thymus тощо [6]. Значну
увагу дослідників в останні роки привертає аналіз
складу та біологічної активності БАР терпенової природи в сировині неофіцинальних видів ефіроолійних
рослин із родів Dracocephalum, Lophanthus
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(Agastache), Satureja тощо [1, 4, 7–12], які застосувують у народній медицині різних країн та мають знач
ний терапевтичний потенціал.
Науковці встановили істотні хемотипові відмінності в компонентному складі ефірних олій у межах видів триби Mentheae. Так, О. Ю. Коновалова та співавт. [13] визначили, що домінуючими компонентами
ефірної олії Agastache foeniculum (син. Lophanthus
anisatus) при інтродукції в Ботанічному саду імені А. В. Фоміна (м. Київ), незалежно від фази онтогенезу, були ментон, ізоментон і пулегон. Разом з тим,
інтродукований в умовах Тернопільської області хемотип цього виду характеризувався превалюванням
естраголу (32,16 %) і пулегону (20,43 %) [3]. Румунські дослідники [14] встановили домінування
γ-терпінену (37,86 %) в ефірній олії Satureja hortensis,
тоді як у досліджуваного виду вітчизняної заготівлі
домінував карвакрол (76,16 %) [3]. Наявність значної
кількості ботанічних і селекційних форм та хемотипів
у межах видів із цих таксонів привертає значну увагу
дослідників до аналізу їхнього хімічного складу. Поєднане використання хроматографічних методів та
спектрофотометрії відкриває можливість провести
комплексне фітохімічне вивчення різних БАР терпенової природи у сировині перспективних представників цієї триби.
Мета роботи – фітохімічний аналіз сполук терпенової природи у траві трьох представників триби
Mentheae (Dracocephalum moldavica L., Lophanthus
anisatus (Nutt.) Benth та Satureja hortensis L.) хроматографічними та спектрофотометричним методами.
Матеріали і методи. Матеріалом для досліджень
була трава Dracocephalum moldavica (фіолетовоквіткова форма), Lophanthus anisatus (фіолетовоквіткова
форма) та Satureja hortensis, яку заготовляли на дослідних ділянках у Тернопільській області на початку
їхнього масового цвітіння. Рослини вирощено із насіння колекції відділу нових культур Національного
ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України відповідно до Настанови «Лікарські засоби. Належна
практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження» [15].
Ефірні олії отримували із сировини рослин методом гідродистиляції відповідно до [6]. ТШХ-аналіз
ефірних олій проводили порівняно з розчинами стандартних зразків (СЗ) сполук – карвакролу, естраголу,
геранілацетату, які домінували в їхньому складі, відповідно до результатів попередньо проведеного газохроматографічного аналізу [3]. Для хроматографування застосовували ТШХ-пластини F254 (20х10 cм, із
силікагелем, Merck). Розчинення ефірних олій і СЗ
здійснювали в метиленхлориді. Рухома фаза: мети
ленхлорид. Дериватизацію проводили розчином анісового альдегіду; переглядали пластини при денному світлі.
Для хроматографічного аналізу нелетких терпеноїдів здійснювали екстрагування подрібненої трави

рослин із використанням 70 % етанолу. Відважену
сировину поміщали в круглодонну колбу та додавали
70 % етанолу (співвідношення сировина-екстрагент
1:20). Спочатку проводили настоювання при кімнатній температурі впродовж 3 год, після чого здійснювали екстракцію на водяній бані при температурі кипіння екстрагенту впродовж 60 хв. ТШХ-аналіз витягів проводили порівняно з розчинами СЗ урсолової
кислоти та β-ситостеролу. Рухома фаза: метиленхлорид – метанол (9:1); дериватизація – розчином анісового альдегіду; переглядали ТШХ-хроматограми при
денному світлі. Для ВЕРХ-аналізу тритерпеноїдів
70 % етанольні витяги випаровували до сухого залишку у вакуумно-роторному випаровувачі Heidolph
Hei-VAP Advantage. Використовували рідинний хроматограф Shimadzu LC20 Prominence [16]; колонка
X-Bridge C18 (150 мм × 4,6 мм × 5 мкм); температура
колонки – 30 оС; рухома фаза: метанол та 0,2 % розчин амонію ацетату (рН =6,75) у співвідношенні (8:2);
режим елюювання ізократичний. Визначення сумарного вмісту тритерпеноїдів, у перерахунку на урсолову кислоту, проводили з використанням спектрофотометра Hitachi U-2810 згідно з методикою, наведеною в роботі А. С. Нікітіної [1].
Результати й обговорення. Аналіз значень Rf і
забарвлення зон на ТШХ-хроматограмах ефірних
олій досліджуваних видів у присутності достовірних
зразків сполук дав змогу виявити їхній домінуючі компоненти та встановити специфічні «хроматографічні
відбитки» (рис. 1). Так, на хроматограмі ефірної олії
Dracocephalum moldavica було чітко видно інтенсивну фіолетову зону (Rf=0,51±0,02), яка відповідала СЗ
геранілацетату. У Lophanthus anisatus ідентифіковано яскраву фіолетову зону у верхній третині хроматограми, яка співпала із плямою естраголу
(Rf=0,72±0,02). Червонувато-рожеву пляму карвакролу (Rf=0,45±0,02) характерної форми виявлено на
хроматограмі ефірної олії Satureja hortensis. Таким
чином, представлений ТШХ-аналіз ефірних олій досліджуваних видів можна розглядати як експрес-метод їхньої ідентифікації – особливо в умовах, коли
утруднене проведення досліджень методом газової
хроматографії. Варто відзначити, що виявлені в
ефірних оліях компоненти мають доведену терапевтичну активність.
У рамках інтерпретації отриманих даних відзначимо, що домінування ароматичного монотерпеноїду карвакролу як сполуки із доведеними антимік
робними й антиоксидантними властивостями є характерним, крім Satureja hortensis, також для ефірних олій інших представників родини Lamiaceae – з
родів Origanum, Thymus, Monarda тощо [6, 17–19].
Доведено, що ефірна олія Satureja hortensis може
накопичувати до 91 % карвакролу [8]. Загалом,
представники родини Lamiaceae характеризуються
накопиченням в ефірних оліях переважно компонентів монотерпенової природи [3], тоді як, напри-
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Рис. 1. Тонкошарова хроматографія розчинів ефірних олій досліджуваних рослин та СЗ терпеноїдів після
дериватизації анісового альдегіду розчином Р (при денному світлі): 1 – карвакрол, 2 – естрагол,
2 – геранілацетат; A – Satureja hortensis, Б – Lophanthus anisatus, В – Dracocephalum moldavica.
Рухома фаза: метиленхлорид.

клад, родини Asteraceae – сесквітерпеноїдів [20,
21]. Серед десятків проаналізованих Lee та співавт.
[19] ефірних олій максимальний антимікробний
ефект стосовно Escherichia coli мала Origanum
vulgare, в складі якої домінував карвакрол, і Thymus
vulgaris, в якій переважав тимол. Антимікробні
властивості
цих
монотерпеноїдів
науковці
повʼязують як із наявністю ароматичного ядра, так і
гідроксильної групи [22, 23].
Фенілпропаноїд естрагол (метилхавікол), який належить до домінуючих компонентів досліджуваної
нами ефірної олії Lophanthus anisatus, здатний виявляти противиразковий ефект завдяки цитопротекторній, антиоксидантній та імуномодулюючій дії [24]. Гідролят, який було отримано дослідниками після гідродистиляції ефірної олії Foeniculum vulgare, характеризувався домінуванням естраголу і фенхону та виявляв значну антимікробну активність [25]. Американські дослідники встановили [26], що трава
Agastache foeniculum може накопичувати 88–93 %
естраголу. Геранілацетат, який переважав у ефірної
олії Dracocephalum moldavica, яку ми досліджували,
а також інших представників роду Dracocephalum
[11], широко використовують у парфумерно-косметичній промисловості [27]. Науковці встановили
анальгетичні та антимікробні властивості цього ациклічного монотерпеноїду, що відкриває значні перспективи його медичного застосування [4, 28].
Для виділення вищих терпеноїдів із рослинної сировини застосовують різні органічні розчинники, проте найбільш екологічно обґрунтованим є використан-

ня водно-етанольних сумішей [29]. На основі проведеного ТШХ-аналізу встановлено наявність слабко
помітних плям β-ситостеролу (Rf=0,75±0,02) і урсолової кислоти (Rf=0,64±0,02) в 70 % етанольних витягах
трави усіх досліджуваних видів.
Результати ВЕРХ-аналізу тритерпеноїдів у траві
досліджуваних видів представлено в таблиці 1. Типову ВЕРХ-хроматограму тритерпенових сполук представлено на рисунку 2 – на прикладі Dracocephalum
moldavica. За даними таблиці 1, урсолова та еускафова кислоти, які є похідними α-амірину, були домінуючими тритерпеновими сполуками 70 % етанольних витягів трави усіх досліджуваних видів. Еускафова кислота (0,56 %) превалювала у сировині Satureja
hortensis, тоді як урсолова (0,21 %) – у Lophanthus
anisatus.
Виявлені у сировині досліджуваних рослин тритерпенові кислоти мають цінні біологічні властивості: протизапальні, спазмолітичні, антимікробні,
антиоксидантні, анальгетичні, гепатопротекторні
тощо [9, 15, 30]. Дослідники встановили анальгетичний ефект урсолової кислоти, ізольованої з
екстракту трави Agastache Mexicana [15, 31]. Урсолова кислота, яку було виділено науковцями з метанольного екстракту трави Satureja parvifolia,
мала виражену антипротозойну активність щодо
Plasmodium falciparum [12].
На основі аналізу електронних спектрів світлопоглинання витягів трави досліджуваних рослин в умовах їх спектрофотометричного аналізу було встановлено наявність характерних максимумів при довжині
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Таблиця 1
Результати ВЕРХ-аналізу тритерпеноїдів у траві досліджуваних видів триби Mentheae
Назва
компонента

Час
утримання, хв

Вміст сполуки у сировині, %
Dracocephalum
moldavica

Lophanthus
anisatus

Satureja
hortensis

Еускафова кислота

8,6

0,26

0,39

0,56

Торментинова кислота

12,5

0,02

0,03

0,04

Бетулін

14,5

0,13

0,12

0,07

Олеанолова кислота

16,3

0,14

0,13

0,04

Урсолова кислота

17,4

0,14

0,21

0,13

Рис. 2. ВЕРХ-хроматограма тритерпеноїдів трави Dracocephalum moldavica.

хвилі (310±2) нм, які збігалися зі СЗ урсолової кислоти (рис. 3 – на прикладі Lophanthus anisatus). У звʼязку
з цим, визначення сумарного вмісту тритерпеноїдів у
траві рослин здійснювали при цій аналітичній довжині
хвилі, у перерахунку на урсолову кислоту.
На основі проведеного спектрофотометричного
аналізу встановлено зниження сумарного вмісту
тритерпенових сполук у напрямі Lophanthus
anisatus (1,67±0,04 %) > Satureja hortensis
(1,26±0,03 %) > Dracocephalum moldavica
(1,05±0,03 %) (рис. 4).
Згідно з літературними даними [1–3, 32–34], у
надземних органах різних видів родини Глухокропи-

вові тритерпенові сполуки можуть накопичуватись у
досить широкому діапазоні – від 0,5 до 5,1 %. Так,
вміст олеанолової та урсолової кислот у листках
Rosmarinus officinalis, заготоволених у різних регіонах Китаю, коливався в діапазоні 0,66–1,55 % і
1,02–2,75%, відповідно [33]. У траві Ziziphora
clinopodioides простежено накопичення 0,76 мг/г та
1,18 мг/г олеанолової та урсолової кислот, відповідно [32]. Вміст урсолової кислоти у сировині Glechoma
hederacea та Glechoma hirsuta був у діапазоні 7,1–
7,5 мг/г [34]. Похідні олеанану та урсану, поряд із
стеролами, було визначено як основні нелеткі терпенові сполуки сировини Agastache foeniculum [1].
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Рис. 3. Електронні спектри поглинання розчину СЗ урсолової кислoти (А) та витягу трави Lophanthus anisatus (Б) в
умовах кількісного визначення суми тритерпенових кислот.

Рис. 4. Порівняльний аналіз сумарного вмісту тритерпенових сполук у траві досліджуваних видів триби Mentheae.

Висновки. 1. На основі проведеного фітохімічного
аналізу трьох представників триби Mentheae
(Dracocephalum moldavicа, Lophanthus anisatus та
Satureja hortensis) в їхній сировині було ідентифіковано сполуки терпенової природи та встановлено
компонентний склад і сумарний вміст тритерпеноїдів.
2. Методом ТШХ виявлено домінуючі компоненти
та специфічні «хроматографічні відбитки» ефірних
олій кожного з видів, а також ідентифіковано нелеткі

терпенові сполуки сировини рослин – урсолову кислоту та β-ситостерол.
3. На основі ВЕРХ-аналізу встановлено, що урсолова та еускафова кислоти переважали в сировині
усіх досліджуваних видів. Сумарний вміст тритерпеноїдів, визначений спектрофотометрично, знижувався у напрямі Lophanthus anisatus > Satureja hortensis
> Dracocephalum moldavica.
Конфлікт інтересів: відсутній.
Conflicts of interest: author has no conflict of
interest to declare.
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PHYTOCHEMICAL ANALYSIS OF TERPENIC COMPOUNDS IN THE RAW MATERIALS OF SOME
REPRESENTATIVES OF THE TRIBE MENTHEAE (LAMIACEAE FAMILY)
M. I. Shanaida
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University
shanayda@tdmu.edu.ua
The aim of the work. Phytochemical analysis of terpenic compounds in the herbs of three representatives of the tribe
Mentheae Dumort belonging to the Lamiaceae Martinov family (Dracocephalum moldavica L., Lophanthus anisatus (Nutt.)
Benth and Satureja hortensis L.) by chromatographic and spectrophotometric methods.
Materials and Methods. The herbs of plants were harvested from the experimental plots in Ternopil region (Ukraine) at
the beginning of their full flowering. Essential oils were obtained using hydrodistillation. The thin layer chromatography
(TLC) method was used to identify terpenic compounds. The component composition of triterpenoids was determined
by the high performance liquid chromatography (HPLC) analysis. The total contents of triterpenoids were determined
spectrophotometrically.
Results and Discussion. The dominant components and specific "chromatographic fingerprints" of the essential oils
as well as non-volatile terpene compounds of the herbs such as ursolic acid and β-sitosterol were determined using
TLC method. The HPLC analysis found that ursolic and euscaphic acids were the main triterpenes of the herb of all
studied species; euscaphic acid (0.56 %) prevailed in the raw material of Satureja hortensis, and ursolic acid (0.21 %) in
Lophanthus anisatus. A decrease in the total content of triterpenoids in the direction Lophanthus anisatus (1.67±0.04) %
> Satureja hortensis (1.26±0.03) % > Dracocephalum moldavica (1.05±0.03) % was determined spectrophotometrically.
Conclusions. The conducted phytochemical analysis of herbs of the studied species allowed identifying their terpenic
compounds and determining the composition and total contents of triterpenoids.
Key words: Dracocephalum moldavica; Lophanthus anisatus; Satureja hortensis; herb; thin layer chromatography; high
performance liquid chromatography; spectrophotometry.
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