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ВИВЧЕННЯ СТЕРОЇДНИХ СПОЛУК У СИРОВИНІ КАННИ САДОВОЇ 
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Мета. Ідентифікація та визначення кількісного вмісту стероїдних сполук у коренях, кореневищах, лист-
ках та квітках канни садової. 
Методи дослідження. Ідентифікацію стероїдних сполук та визначення їх кількісного вмісту у сировині 
канни садової проводили методом газової хроматографії/мас-спектрометрії (ГХ/МС). 
Результати дослідження. В результаті проведеного дослідження були ідентифіковані у коренях – 15, 
кореневищах – 11, листках – 12 та квітках канни садової – 3 стероїдні сполуки. За кількісним вмістом в 
усіх досліджуваних зразках переважали β-ситостерол, кампестерол, стигмастерол.  
Вміст стероїдних сполук в сировині канни садової складав: у листках – 138,6 мг/кг, у коренях –  
130,5 мг/кг, у кореневищах – 126,7 мг/кг, квітках – 37,01 мг/кг. 
В ході проведених досліджень встановлено, що за вмістом у всіх видах сировини канни садової перева-
жав β-cитостерол. Його кількість складала: у кореневищах – 60,2 мг/кг, у коренях – 57,0 мг/кг,  
листках – 47,0 мг/кг та у квітках – 31,52 мг/кг. 
Висновки. Результати досліджень можуть бути використані при розробці методів контролю якості 
на сировину канни садової та одержанні біологічно активних субстанцій з досліджуваної сировини 
Ключові слова: канна садова, корені, кореневища, листки, квітки, стероїдні сполуки, газова хроматог-
рафія, мас/спектрометрія 
 
1. Вступ 
Канна садова (Canna hybrida x Hort.) відно-

ситься до родини каннові (Cannaceae). Рослина ро-
дом з тропічних та субтропічних регіонів США та 
Індії [1, 2]. В Україні вирощується як декоративна 
культура. В народній медицині використовують свіжі 
або висушені корені, кореневища, листки та квітки 
для лікування багатьох захворювань. За даними літе-
ратури біологічно активні речовини рослини прояв-
ляють протизапальну, антиоксидантну та цитотокси-
чну дію [3, 4].  

 
2. Постановка проблеми у загальному ви-

гляді, актуальність теми та її зв’язок з важливими 
науковими чи практичними питаннями 

Зростання кількості онкологічних та запальних 
захворювань серед населення зумовлює необхідність 
пошуку перспективних лікарських засобів, в тому 
числі, природного походження, для лікування даних 
патологій.  

Встановлено, що фітостероли можуть успішно 
застосовуватись у боротьбі з онкологічними захво-
рюваннями, зокрема, у випадках раку прямої кишки, 
простати та молочних залоз [5]. Стероїдні сполуки 
також виявляють протизапальну дію [6]. За даними 
літератури в медицині різних народів сировину рос-
лин роду канна використовують для лікування онко-
логічних та запальних процесів [1, 3]. Тому актуаль-
ним є дослідження стероїдних сполук в коренях, ко-
реневищах, листках та квітках канни садової. 

 
3. Аналіз останніх досліджень і публікацій  
Аналіз даних літератури показав, що найбільш 

дослідженою в хімічному відношенні є канна індій-
ська (Canna indica L.). В сировині цього виду знайде-
но вуглеводи, білки, нітрогенвмісні сполуки, речови-
ни терпенової природи, фенольні речовини та інші 
сполуки [1, 4]. Дані, що до хімічного складу біологі-
чно активних речовин канни садової є обмеженими. 

Тому доцільним було провести більш детальне дос-
лідження цього виду канни. 

 
4. Виділення не вирішених раніше частин 

загальної проблеми  
В Україні канна садова не є фармакопейною 

рослиною. Для розширення асортименту лікарської 
рослинної сировини необхідним є детальне фітохімі-
чне вивчення коренів, кореневищ, листків та квіток 
канни садової. Стероїдні сполуки виявляють проти-
ракову та протизапальну дію [7, 8]. Тому беручи до 
уваги рослин роду канна в народній медицині для 
лікування запальних процесів та онкологічних захво-
рювань [9] доцільним було вивчити стероїдні сполу-
ки канни садової. 

 
5. Формулювання цілей (завдань) статті  
Метою роботи було проведення досліджень з 

ідентифікації та визначення кількісного вмісту стеро-
їдних сполук у коренях, кореневищах, листках та 
квітках канни садової. 

 
6. Виклад основного матеріалу дослідження 

(методів і об’єктів) з обґрунтуванням отриманих 
результатів 

Для дослідження було обрано корені, корене-
вища, листки та квітки канни садової, які були зібра-
ні на території України в 2015–2016 рр. в м. Харкові 
та Харківській області.  

Ідентифікація та кількісне визначення стероїд-
них сполук методом газової хроматографії/мас-
спектрометрії (ГХ/МС) проведені за методикою, що 
наведена нижче [10]. 

0,05 г подрібненої сировини вміщували у віалу 
об’ємом 2 мл, додаючи при цьому 50 мкг тридекану в 
якості внутрішнього стандарту та 0,6 мл метиленхло-
риду в якості розчинника. Віалу витримували протя-
гом 3 год в ультразвуковому екстракторі або протя-
гом доби при кімнатній температурі. Одержану ви-
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Тільки у кореневищах містилися стигмаста-
5,24(28)-дієн-3-ол, (3. β.,24Z)-, холеста-9(11),20(22)-
дієн-23-он, 3,6-дигідрокси-, (3. β.,5.α.,6. α.).  

У листях ідентифіковано ергост-5,8(14)-дієн-3-
ол, стигмастанол, 9,19-циклоергост-24(28)-єн-3-ол, 
4,14-диметил-, ацетат, (3.β.,4.α.,5α.)-,9,19-циклолано- 
стан-3-ол, 24-метилен-, (3.β.)-.  

Ергостерол та стигмаста-7,16-дієн-3-ол, 
(3.β.,5.α.)- знайдено у кореневищах та листках, 4,22-
стигмастадієн-3-он та стигмаст-4-єн-3-он ідентифіко-
вано тільки у коренях та кореневищах досліджуваної 
рослини. Речовину 9,19-циклоланостан-3-ол, 24-
метилен-, (3. β.)- знайдено у коренях та листках кан-
ни садової.  

В результаті аналізу було встановлено кількіс-
ній вміст стероїдних сполук у сировині канни садової. 

Їх вміст в сировині канни садової складав: у 
листках – 138,6 мг/кг, у коренях – 130,5 мг/кг, у ко-
реневищах – 126,7 мг/кг, квітках – 37,01 мг/кг. 

При порівнянні результатів досліджень вста-
новлено, що за вмістом у всіх видах сировини канни 
садової переважав β-cитостерол. Його кількість скла-
дала: у кореневищах – 60,2 мг/кг, у коренях – 57,0 
мг/кг, листках – 47,0 мг/кг та у квітках – 31,52 мг/кг. 
Вміст стигмастеролу складав – 29,5 мг/кг у корене-
вищах, 15,4 мг/кг у коренях, 14,0 мг/кг у листках та 
2,75 мг/кг у квітках. Кампестерол містився у кількос-

ті 23,4 мг/кг у кореневищі, 19,7 мг/кг – у коренях, 
13,0 мг/кг – у листках та 27,4 мг/кг – у квітках дослі-
джуваної рослини. Вміст стигмастанолу становив  
у листках – 7,0 мг/кг, фукостеролу у коренях –  
3,6 мг/кг, β-амірину у квітках канни садової – 
0,42 мг/кг. 

 
7. Висновки 
В статті наведені результати експерименталь-

них досліджень з ідентифікації та визначення кількі-
сного вмісту стероїдних сполук у коренях, корене-
вищах, листках та квітках канни садової.  

1. Методом газової хроматографії/мас-
спектрометрії ідентифіковано стероїдні сполуки у 
сировині канни садової: в коренях – 15 стероїдних 
сполук, у кореневищах – 11, у листках – 12 та 
 квітках – 3 речовини. В усіх видах досліджуваної 
сировини містилися β-ситостерол, стигма стерол та 
кампестерол. 

2. Визначено кількісний вміст стероїдних спо-
лук в досліджуваних зразках рослинної сировини. 
Встановлено, що β-ситостерол за вмістом переважав 
у всіх видах сировини, що досліджувалися. 

3. Одержані експериментальні дані можуть бу-
ти використані при розробці параметрів стандартиза-
ції досліджуваних видів сировини та субстанцій із 
сировини канни садової.  
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