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Дослідження леткої фракції трави анісу
звичайного
Актуальність. Аніс звичайний широко застосовується в народній медицині і фармацевтичній промисловості.
Дослідження летких сполук цієї рослини стосується в основному плодів та насіння, даних з вивчення трави
недостатньо.
Мета роботи – вивчення якісного складу та кількісного вмісту компонентів леткої фракції трави анісу
звичайного.
Матеріали та методи. Для аналізу використовували траву анісу звичайного, заготовлену влітку 2019 року
в м. Харкові. Хроматографічне розділення проводили на газовій хромато-мас-спектрометричній системі Agilent
6890N/5973inert (Agilent technologies, USA). Ідентифікацію сполук проводили з використанням бібліотеки масспектрів NIST 02. Кількісний аналіз проводили шляхом додавання розчину внутрішнього стандарту в досліджувані проби.
Результати та їх обговорення. Встановлено наявність 11 компонентів, загальний вміст яких становить
3,41 мг/г. У леткій фракції трави анісу звичайного переважають транс-анетол (1,10 мг/г), ізоевгенолу ацетат
(0,91 мг/г) і телунгіанін G (0,84 мг/г). На відміну від ефірної олії плодів і насіння анісу звичайного, де вміст
транс-анетолу складає 90-96 %, у траві його знаходиться практично в 3 рази менше – 33,26 %.
Висновки. Методом газової хроматографії досліджено якісний склад та кількісний вміст компонентів леткої фракції трави анісу звичайного. Ідентифіковано 11 сполук, серед яких із вмістом 33,26 % домінує трансанетол.
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Study of volatile fraction of Pimpinella anisum herb

Topicality. Pimpinella anisum is widely used in folk medicine and pharmaceutical industry. The study of volatile
compounds of this plant is aimed mainly at fruits and seeds, and there is insufficient data on the study of herbs.
Aim. To study the qualitative composition and quantitative content of the components of the volatile fraction of
the Pimpinella anisum herb.
Materials and methods. For the analysis, we used Pimpinella anisum herb harvested in Kharkiv, in summer, 2019.
Chromatographic separation performed on an Agilent 6890N/5973inert gas chromatography – mass spectrometric system (Agilent technologies, USA). Compounds have been identified using the NIST 02 mass spectra library. Quantitative
analysis has been performed by adding an internal standard solution to the test samples.
Results and discussion. The presence of 11 components has been established, the total content of which is 3.41 mg/g.
The volatile fraction of the Pimpinella anisum herb is dominated by trans-anethole (1.10 mg/g), isoeugenol acetate
(0.91 mg/g) and thellungianin G (0.84 mg/g). Unlike fruits and seeds of Pimpinella anisum, where the content of transanethole is 90-96 %, in the herbs it is almost 3 times less – 33.26 %.
Conclusions. The qualitative composition and quantitative content of the components of volatile fraction of Pimpinella
anisum herb have been investigated by the method of gas chromatography-mass spectrometry; 11 compounds were
identified, among which trans-anethole dominates with a content of 33.26 %.
Key words: essential oils; Pimpinella anisum; herb; gas chromatography; mass spectrometry
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Исследование летучей фракции травы аниса обыкновенного

Актуальность. Анис обыкновенный широко применяется в народной медицине и фармацевтической промышленности. Исследование летучих соединений этого растения направлено в основном на плоды и семена,
а данных по изучению травы недостаточно.
Цель данного исследования – изучение качественного состава и количественного содержания компонентов летучей фракции травы аниса обыкновенного.
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Материалы и методы. Для анализа использовали траву аниса обыкновенного, заготовленную летом 2019 года
в г. Харькове. Хроматографическое разделение проводили на газовой хромато-масс-спектрометрической системе Agilent 6890N/5973inert (Agilent technologies, USA). Идентификацию соединений проводили с использованием
библиотеки масс-спектров NIST 02. Количественный анализ проводили путем добавления раствора внутреннего стандарта в исследуемые пробы.
Результаты и их обсуждение. Установлено наличие 11 компонентов, общее содержание которых составляет 3,41 мг/г. В летучей фракции травы аниса обыкновенного преобладают транс-анетол (1,10 мг/г), изоэвгенола ацетат (0,91 мг/г) и теллунгианин G (0,84 мг/г). В отличие от плодов и семян аниса обыкновенного, где
содержание транс-анетола составляет 90-96 %, в траве его практически в 3 раза меньше – 33,26 %.
Выводы. Методом газовой хромато-масс-спектрометрии исследованы качественный состав и количественное содержание компонентов летучей фракции травы аниса обыкновенного. Идентифицировано 11 соединений, среди которых с содержанием 33,26 % доминирует транс-анетол.
Ключевые слова: эфирные масла; анис обыкновенный; трава; газовая хроматография; масс-спектрометрия

ВСТУП
Багато рослин мають специфічний запах за рахунок
наявності речовин, що володіють сильною летючістю
і названими з цієї причини ефірними оліями. Ефірні олії
нічого спільного не мають з жирними оліями, крім зовнішньої ознаки - маслянистої консистенції і здатності
залишати на папері «жирну» пляму, яка швидко зникає.
Ефірні олії в рослинах знаходяться зазвичай у вільному
стані, однак у деяких рослинах вони містяться у формі
глікозидів і вивільнюються тільки в результаті ферментативного розщеплення останніх. Ефірні олії утворюються
у всіх частинах рослин, але кількісний розподіл їх у рослині не однаковий. У більшості випадків місце їх найбільшого вмісту – це листя, квітки, плоди і коріння (кореневища).
Хімічно ефірні олії являють собою багату суміш
численних біоактивних хімічних компонентів, таких
як терпени, терпеноїди та феноли [1]. Ефірні олії виконують багато важливих функцій для рослин: залучення корисних комах і запилювачів, захист рослин
від деяких стресів навколишнього середовища (спеки,
холоду тощо) та захист рослин від шкідників і/або
мікроорганізмів [2]. Вони володіють антимікробною,
протигрибковою, антиоксидантною, противірусною,
інсектицидною активністю [3].
В цілому ідентифіковано більше 3000 типів ефірних олій, з яких 300 мають промислове значення для
застосування в харчовій промисловості [4]. Їх також
широко використовують у косметиці (парфумерії та
засобах макіяжу), в сільському господарстві (біопестицидах і репелентах), в санітарно-гігієнічних продуктах (ароматизаторах для побутових миючих засобів) і як натуральні засоби в ароматерапії.
Однією з ефіроолійних рослин, що відносяться
до родини Apiaceae, є аніс звичайний. Насіння анісу
звичайного містить 2-6 % ефірної і 9,8-11,6 % жирної олії [5], а також значну кількість фенольних сполук [6]. Плоди містять ефірну олію, гідроксикоричні
кислоти, флавоноїди та їх глікозиди [7].
Транс-анетол (1-метокси-4-(1-пропеніл)-бензол) –
ключовий компонент, що забезпечує ароматичні і підсолоджуючі властивості анісу і підсилює протикашльову, спазмолітичну, відхаркувальну, сечогінну дію
ефірної олії [8-10].
Відомостей про дослідження летких сполук трави
анісу звичайного в доступній нам літературі не знай-

дено, тому метою даного дослідження стало вивчення якісного складу та кількісного вмісту компонентів леткої фракції трави анісу звичайного.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Для аналізу використовували траву анісу звичайного, заготовлену влітку 2019 року в м. Харкові.
Наважку рослинної сировини, розтертої до порошкоподібного стану, поміщали в скляну колбу та
додавали 10-20 мл деіонізованої води та 1,0 мл тетрадекану (0,1 мг/мл) в якості внутрішнього стандарту.
Колбу під’єднували до зворотного холодильника, отвір
закривали стерильною ватою. Суміш ретельно перемішували та поміщали на ультразвукову баню з підігрівом. Нагрівання регулювали так, щоб теплою залишалася нижня третина холодильника. Екстрагування летких сполук проводили впродовж 2 годин.
Отримані леткі сполуки змивали зі стінок холодильника 6,0 мл гексану. Гексановий екстракт упарювали
до кінцевого об’єму 1,0 мл. Аліквоту екстракту (1,0 мл)
використовували для хроматографічного дослідження.
Хроматографічне розділення проводили на газовій хромато-мас-спектрометричній системі Agilent
6890N/5973inert (Agilent technologies, USA). Колонка
капілярна HP-5ms (30 m × 0,25 mm × 0,25 mkm, Agilent
technologies, USA). Температура випаровувача – 250 °С,
температура інтерфейсу – 280 °С. Розділення проводили в режимі програмування температури – початкову температуру 60 °С витримували впродовж 2 хв,
підвищували з градієнтом 5 °С/хв до 300 °С. Кінцеву температуру витримували впродовж 6 хв. Пробу
об’ємом 2 мкл вводили в режимі поділу потоку 1:50.
Детектування проводили в режимі SCAN в діапазоні
(38-400 m/z). Швидкість потоку газу-носія через колонку – 1,0 мл/хв. Ідентифікацію сполук проводили
з використанням бібліотеки мас-спектрів NIST 02.
Кількісний аналіз проводили шляхом додавання розчину внутрішнього стандарту в досліджувані проби.
Вміст летких сполук визначали за формулою:
Sx . m внст . 1000
,
X=
Sвст . m
де: mвнст – маса внутрішнього стандарту на пробу;
m – маса наважки сировини; Sx – площа досліджуваної речовини; Sвст – площа внутрішнього стандарту.
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Рис. Газова хроматограма компонентів леткої фракції трави анісу звичайного

КОМПОНЕНТИ ЛЕТКОЇ ФРАКЦІЇ ТРАВИ АНІСУ ЗВИЧАЙНОГО
Сполука
Бутанамін-2
Транс-анетол
Тридекан
γ-хімахален
β-кубебен
α-зінгіберен
β-бісаболен
1-(2,6-Диметилфеніл)-2-пропанамін
Ксантуренова кислота
Транс-ізоевгенол
Ізоевгенолу ацетат
Телунгіанін G
Сума

Час утримання, хв
9,294
11,835
12,032
15,504
15,548
15,710
15,945
17,645
18,038
20,072
21,251
22,069

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Газова хроматограма компонентів леткої фракції трави анісу звичайного представлена на рисунку.
На хроматограмі домінують піки транс-анетолу, ізоевгенолу ацетату та телунгіаніну G.
В таблиці представлено вміст компонентів леткої фракції трави анісу звичайного.
Встановлено наявність 11 компонентів, загальний вміст яких становить 3,41 мг/г. В леткій фракції
трави анісу звичайного переважають транс-анетол
(1,10 мг/г), ізоевгенолу ацетат (0,91 мг/г) і телунгіанін G (0,84 мг/г). На відміну від ефірної олії плодів
і насіння анісу звичайного [6, 7], де вміст транс-ане-
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Таблиця

Площа піку
Вміст в мг/г
0,69
0,02
32,20
1,10
Внутрішній стандарт
2,01
0,07
1,13
0,04
0,56
0,02
10,86
0,37
0,54
0,02
0,42
0,01
0,42
0,01
26,53
0,91
24,66
0,84
3,41 мг/г

толу складає 90-96 %, у траві його знаходиться практично в 3 рази менше – 33,26 %. Даним дослідженням не встановлено в траві анісу наявності характерних для плодів компонентів – метилхавіколу і псевдоевгенол-2-метилбутирату.
ВИСНОВКИ
Методом газової хроматографії досліджено якісний склад та кількісний вміст компонентів леткої
фракції трави анісу звичайного. Ідентифіковано 11 сполук, серед яких із вмістом 33,26 % домінує трансанетол.
Конфлікт інтересів: відсутній.
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