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КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ЕФІРНОЇ ОЛІЇ 
ГІРЧАКА ПОЧЕЧУЙНОГО

Вперше була отримана ефірна олія з трави гірчака почечуйного (Polygonum persicaria L.) з її подальшим 
аналізом методом хромато-мас-спектрометрії. В ході дослідження встановлений якісний склад та кіль-
кісний вміст ефірної олії (до 1,10 ± 0,09 %). У складі переважали компоненти: фталева кислота, пальміти-
нова кислота, гексакозан, олеїнова кислота, трикозан, декан.
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ВСТУП
Актуальним завданням сучасної фармації є дос- 

лідження лікарської рослинної сировини, яка має ба- 
гатовіковий досвід використання, з метою подальшо- 
го розширення показників до її застосування. Перс- 
пективним джерелом для отримання фітопрепаратів 
є лікарські рослини, які містять ефірні олії або леткі 
сполуки [4, 6, 7, 8].

Ефірні олії – багатокомпонентні суміші запашних 
летких маслянистих органічних речовин, які утворю- 
ються головним чином у рослинах і належать до різ-
них класів, переважно до терпеноїдів, рідше до сполук 
аліфатичного і ароматичного ряду. Серед них зустрі- 
чаються вуглеводні та кисневмісні сполуки: спирти, 
альдегіди, кетони, феноли, оксиди, кислоти, прості 
і складні ефіри, лактони тощо. Накопичуються в різ- 
них частинах рослин та знайдені в більш ніж 2500 
різних родин. Найбільш багаті ефірними оліями рос- 
лини родини Губоцвіті, Айстрові, Розові, Селерові. Вміст 
і компонентний склад ефірної олії у рослинах зале- 
жить від багатьох факторів (виду, морфологічної час- 
тини, місця та умов зростання та ін.) і може суттєво 
коливатись [2]. Ефірні олії локалізуються в різнома-
нітних екзогенних і ендогенних утвореннях, таких як 
«залозисті плями», залозисті трихоми, ефіроолійні за- 
лозки. Як сировину для виділення ефірних олій ви- 
користовують свіжозібрану, підв’ялену, висушену або 
попередньо ферментовану рослинну сировину.

Однією з рослин, до компонентного складу якої 
входить ефірна олія, є гірчак почечуйний (Polygonum 
persicaria L.), який відноситься до родини Polygonaceae. 
Рід налічує близько 400 видів, поширених по всій зем- 
ній кулі (Далекій Схід, Європа, Африка і т. п.) [1, 2, 5].  
Гірчак почечуйний досить поширений у європейсь- 
кій частині СНД, а також на Кавказі. Його ресурси в 
Україні достатні для промислової заготівлі [5, 6].

У складі рослинної сировини видів роду Polygo-
num L. встановлена присутність флавоноїдів: гіперо- 
зиду, ізокверцетину, авікулярину, персикарину, тетра- 
метилкверцетину. Трава містить вітамін К1, танін, фло- 
бафени – продукти окиснення конденсованих дубиль- 
них речовин, вільну галову кислоту, ефірну олію, знач- 
ну кількість філохінонів, пектини [3, 4, 7, 8]. 

Настій та екстракти з трави гірчака почечуйного 
чинить послаблюючу, виражену кровоспинну дію. По- 
казані при маткових кровотечах, викликаних атоні-
єю матки і запальними процесами, рясних менстру-
аціях і гемороїдальних кровотечах [3].

Незважаючи на високий рівень вивченості хіміч- 
ного складу рослинної сировини гірчаку почечуйно- 
го, досі залишається не вивченим питання щодо ком- 
понентного складу та динаміка накопичення ефірної 
олії з трави рослини впродовж вегетаційного періо-
ду, що є важливим. 

Метою даної роботи стало дослідження компо- 
нентного складу ефірної олії з трави гірчака поче- 
чуйного газохроматографічним аналізом у поєднан- 
ні з мас-спектрометрією.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Об’єктам дослідження була трава (верхівки паго- 

нів довжиною 10-15 см з прилеглим суцвіттям та лис- 
тям) гірчака почечуйного, зібрана в 2013-2014 pp. в 
Запорізький обл., с. Володимирівка в період цвітіння.

Вміст ефірної олії в рослинній сировині визнача- 
ли за методом Клевенджера шляхом її перегонки з во- 
дяною парою і подальшим виміром обсягу отрима-
ної олії, вираженої у відсотках по відношенню до аб- 
солютної сухої сировини. Для дослідження викорис-
товували повітряно-суху рослинну сировину, попе-
редньо подрібнену до розміру часточок 0,3 мм.

Аналіз компонентів ефірної олії проводили ме- 
тодом газорідинної хроматографії з мас-селективним 
детектуванням на хроматографі Agilent Technology © Лукіна І. А., Мазулін О. В., 2016
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6890/5973N, адаптованим для роботи з капілярними 
колонками у запрограмованому режимі в поєднанні 
з комп’ютером. 

Хроматографічна колонка – капілярна HP 19091 
S-433 (HP-5MS) довжиною 30 м і діаметром 0,32 мм.  
Інжектор – автоінжектор 7683, Split 20:1. Температура 
нагрівача введення проби – 250 oС. Температура тер- 
мостату програмується від 50 до 320 oС зі швидкіс- 
тю 4 град/хв. У хроматографічну колонку пробу вво- 
дять у режимі splitless. Швидкість введення проби –  
1,2 мл/хв протягом 0,2 хвилин; постійний потік га-
зу-носія (гелію) – 1,2 мл/хв.

Для ідентифікації компонентів використовували 
бібліотеку мас-спектрів NIST05 та WILEY 2007 з за-
гальною кількістю понад 470000 в поєднанні з прог- 
рамами для ідентифікації AMDIS та NIST.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Методом Клевенджера встановлено, що накопи- 

чення ефірної олії в траві гірчака почечуйного скла-
дало до 1,10 ± 0,09 %.

Результати дослідження якісного хроматографіч- 
ного аналізу ефірної олії (летких сполук) трави гір-
чака почечуйного наведені в таблиці.

У ході дослідження було ідентифіковано 21 спо-
луку. В кількісному відношенні переважає (%): фта-
лева кислота (18,08 ± 2,01), пальмітинова кислота  
(15,73 ± 1,75), гексакозан (15,29 ± 1,70), олеїнова кислота 
(12,30 ± 1,37), трикозан (6,37 ± 0,71), декан (5,22 ± 0,58).

На підставі отриманих результатів можна зроби- 
ти висновок, що трава гірчака почечуйного є перс- 
пективною рослинною сировиною для отримання ефір- 
ної олії, яка містить цінні біологічно активні сполуки.

ВИСНОВКИ
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Таблиця

КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ЕФІРНОЇ ОЛІЇ ТРАВИ 
ГІРЧАКА ПОЧЕЧУЙНОГО, (x ± ΔX, %), µ = 6

Компонентний склад Час 
утримання, хв

Кількісний 
вміст, %

α-Пінен 7,7875 1,04 ± 0,12
β-Пінен 7,9537 1,06 ± 0,11
α-Терпинен 8,8321 1,21 ± 0,13
Тридекан 9,9541 1,20 ± 0,13
Фарнезен 10,221 1,06 ± 0,12
α-Куркумін 10,7493 4,15 ± 0,46
2,6-Диметил гексаноат 10,9689 1,13 ± 0,13
Метиловий ефір 
лауринової кислоти 11,0223 1,77 ± 0,20

Лауринова кислота 11,1529 4,33 ± 0,48
(+)-(Z)-Лонгіпінен 11,4081 1,15 ± 0,13
Міристинова кислота 11,8592 1,26 ± 0,14
Гексагідрофарнезил 11,9244 1,74 ± 0,19
Нонадекан 12,1915 3,57 ± 0,40
Метил гексадеканоат 12,4052 5,01 ± 0,56
Пальмітинова кислота 12,5298 15,73 ± 1,75
Етилолеат 13,1709 2,41 ± 0,27
Олеїнова кислота 13,6694 12,30 ± 1,37
Декан 15,5924 5,22 ± 0,58
Фталева кислота 16,0020 18,08 ± 2,01
Трикозан 17,8479 6,37 ± 0,71
Гексакозан 20,2457 15,29 ± 1,70
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КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ЭФИРНОГО МАСЛА ГОРЦА ПОЧЕЧУЙНОГО

Впервые было получено эфирное масло из травы горца почечуйного (Polygonum persicaria L.) 
и проведен его анализ методом хромато-масс-спектрометрии. В ходе исследования установ-
лен качественный состав и количественное содержание эфирного масла. Суммарное содер-
жание эфирного масла в траве горца почечуйного составляло до 1,10 ± 0,09 %. Преобладали 
следующие компоненты: фталевая кислота, пальмитиновая кислота, гексакозан, олеиновая 
кислота, трикозан, декан.
Ключевые слова: горец почечуйный; эфирное масло; хромато-масс-спектрометрия; компо-
нентный состав
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I. A. Lukina, O. V. Mazulin
COMPONENT COMPOSITION OF THE ESSENTIAL OIL POLYGONUM PERSICARIA L.

The composition of the essential oil obtained of Polygonum persicaria L. and was analyzed by GC-MS. 
The study established the qualitative and quantitative composition of the essential oil content. The to-
tal content of essential oil in the herb Polygonum persicaria L. amounted to 1.10 ± 0.09 %. The major-
components of the oils of Polygonum persicaria L. were 1,2-benzenedicarboxylic acid, hexadecanoic 
acid, hexacosone, oleic acid, tricosane, docosane.
Key words: Polygonum persicaria L.; essential oil; gas chromatography-mass spectrometry; compo-
nent composition
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