
Вступ. Cupressus arizonica Greene (syn.
Hesperocyparis arizonica [1], Arizona cypress) —
вічнозелене дерево, дуже поширене у світі
завдяки стійкості проти низької температури.
В Україні цей вид уперше, вочевидь, уведений
в 1884 р. З�поміж видів роду Cupressus L. C.
arizonica вирізняєтсья легкістю розмноження
та високою екологічною толерантністю з по�
гляду використання озеленення населених
місць [2]. Також цей вид є перспективним си�
ровинним джерелом одержання ефірної олії
[2, 3]. 

Дослідження складу ефірної олії, одержа�
ної з глиці C. arizonica, проводились у таких
країнах, як США (штат Техас) [1, 4], Алжир
[5], Аргентина [6], Іран [7], Італія [8], Туніс [9]
та Франція [10]. Нині роботи скеровані на ви�
вчення складу ефірної олії, зекстрагованої з
гілок і шишок [7�9, 11].

В Україні працівниками НБС�ННЦ раніше
виконувалися роботи з вивчення вмісту та
складу летких терпеноїдів низки шпилькових
рослин, поміж ними й C. arizonica. В ефірній

олії, одержаній із глиці, було вивчено склад
монотерпенів, установлено виражену індиві�
дуальну мінливість вмісту ефірної олії в ди�
наміці вегетації та її максимальне накопичен�
ня в зимово�весняний період — від цвітіння до
закінчення інтенсивного росту пагонів [2, 3].
Водночас у зв’язку з удосконаленням аналі�
тичної бази та потребою населення в природ�
них лікувально�профілактичних речовинах
актуальним стають докорінні дослідження
ефірної олії C. arizonica.

Метою наших досліджень було встановлен�
ня оптимального періоду для одержання якіс�
ної ефірної олії C. arizonica, придатної для
лікувально�профілактичної мети. Для цього
вивчено динаміку вмісту суми ефірних олій у
глиці та шишках C. arizonica у процесі річного
циклу вегетації.

Матеріали і методи. Матеріал для дослід�
жень одержано з колекції НБС�ННЦ НААНУ
упродовж 2007�2010 рр. Ефірну олію з глиці й
шишок C. arizonica виділяли методом гідроди�
стиляції. Після закінчення переганяння та
охолодження визначали об’єм відстояного ша�
ру ефірної олії та обраховували його вміст в
об’ємно�вагових відсотках на повітряно�суху
сировину [12].
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Склад ефірних олій визначали за допомо�
гою хроматографа Agilent Technology 6890 із
мас�спектрометричним детектором 5973, стов�
пчиком HP�1 завдовжки 30 м, внутрішнім діа�
метром 0,25 мм. Температура термостата про�
грамувалася від 50 до 250 °С зі швидкістю
4 °С/хв. Температура інжектора — 250 °С, газ�
носій — гелій, швидкість потоку 1 см3/хв. Пе�
ренесення від газового хроматографа до мас�
спектрометричного детектора прогрівалося до
230 °С. Температура джерела підтримувалася
на рівні 200 °С. Електронна іонізація здійсню�
валася за 70 eV у ранжируванні мас m/z від 29
до 450. Ідентифікація виконувалася на основі
порівняння отриманих мас�спектрів із даними
бібліотеки NIST05�WILEY (близько 500000
мас�спектрів).

Результати та їхнє обговорення. Встанов�
лено, що мінімальна кількість ефірної олії в
глиці кипариса припадає на весняні місяці; в
червні масова частка ефірної олії сягає 0,26 %
(на суху масу) із подальшим зниженням у лип�
ні (0,06 %). Другий максимум вмісту ефірної
олії спостерігається в осінній період — у ве�
ресні (0,43 %) (рис. 1). Для шишок упродовж ве�
гетації відмічено лише один максимум — у
грудні (0,96 %), тоді як мінімум властивий у
літній період (0,58 %).

Вивчено склад індивідуальних компонентів
ефірної олії глиці та шишок C. arizonica у про�
цесі вегетації. У складі досліджуваної ефірної
олії цього виду, одержаної з глиці, виявлено
понад 100 компонентів. З них можна виділити
17 основних (% від суми олій): умбеллулон

(12,0 %), цис�мууролу�4(14),5�дієн (12,0 %), a�
пінен (7,3 %), лімонен (5,9 %), a�акоренол
(5,9 %), цис�мууролу�3,5�дієн (5,3 %), терпінен�
4�ол (4,3 %), цис�мууролу�5�єн�4�a�ол (4,1%),
цис�мууролу�5�єн�4�b�ол (3,1 %), 14�норка�
дин�5�єн�4�он (3,0 %), сабінен (2,9 %), епізона�
рен (2,7 %), транс�каламенен (2,4 %), a�кедрол
(2,3 %), камфора (1,9 %), незукол (1,8 %), a�
терпінілацетат (1,7 %). 

Порівняно зі складом ефірної олії з глиці,
одержаної в Аргентині [6], Ірані [7], Тунісі [9] і
Франції [10], ця олія містить малу кількість a�
пінену (<20 %) та умбеллулону (<35 %). Набли�
жену за кількісним і якісним складом ефірну
олію одержано в США (штат Техас) [1, 4], що
пояснюється прямою інтродукцією цього виду.
Різниця з іншими країнами пов’язана з геогра�
фічною, популяційною і сезонною мінливістю.

У складі ефірної олії, одержаної із шишок,
виявлено 35 компонентів; з них 4 є провідними
та становлять (% від суми олій): a�пінен
(66,9 %), мірцен (12 %), b�пінен (4,9 %), лімонен
(4,6 %). Кількісний та якісний склад збігається
з відомостями інших авторів [7�9, 11], окрім
вмісту D3�карену. У цьому складі його не вияв�
лено, що свідчить про відсутність хемоформ
C. arizonica, збагачених цим компонентом.

Висновки. Основними компонентами ефір�
ної олії, одержаної з глиці C. arizonica в умо�
вах Південного берега Криму, були умбеллу�
лон (12 %), цис�мууролу�4(14),5�дієн (12 %), a�
пінен (7,3 %), лімонен (5,9 %), a�акоренол
(5,9 %), цис�мууролу�3,5�дієн (5,3 %), терпінен�
4�ол (4,3 %); із шишок — a�пінен (66,9 %),
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Рис. 1. Масова частка ефірної олії у глиці та шишках C. arizonica. 



мірцен (12 %), b�пінен (4,9 %) і лімонен (4,6 %).
Різниця у складі порівняно з іншими країнами
пов’язана з географічною, популяційною та се�
зонною мінливістю.

З огляду на динаміку вмісту ефірної олії C.

arizonica, найкращим періодом для одержання
якісної ефірної олії з глиці є вересень, із ши�
шок — грудень. 
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The dynamics of essential oils composition and content in the needles 
and cones of CCuupprreessssuuss  aarriizzoonniiccaa Greene during vegetation

N.Yu. Marchuk, B.A. Vinogradov, V.N. Ezhov

Nikitsky Botanical Gardens — National Scientific Center of the National Academy 
of Agrarian Sciences of Ukraine
Nikita, Yalta, Crimea, 98648, Ukraine

Summary. Dynamics of essential oil content in needles and cones of Cupressus arizonica Greene, growing on the
Southern Coast of the Crimea, has been studied. The main constituents of the needles oil were umbellulone (12 %), cis�
muurola�4(14),5�diene (12 %), a�pinene (7,3 %), limonene (5,9 %), a�acorenol (5,9 %), cis�murrola�3,5�diene (5,3 %) and
terpinen�4�ol (4,3 %). Major components of the cones oil were a�pinene (66,9 %), myrcene (12 %), b�pinene (4,9 %) and
limonene (4,6 %).

Keywords: Cupressus arizonica, essential oil, a�pinene, umbellulone, limonene.
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