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АНТИМІКРОБНІ ВЛАСТИВОСТІ РОСЛИН ARTEMISIA 
DRACUNCULUS L. (ASTERACEAE) У ЗВ’ЯЗКУ З ІНТРОДУКЦІЄЮ 
В ЖИТОМИРСЬКОМУ ПОЛІССІ

Установлено антимікробну активність етанольного екстракту, отриманого з надземної частини рослин Аrtemisia 

dracunculus L.(Asteraceae), щодо грампозитивних (Staphylococcus aureus) і грамнегативних (Escherichia coli, Pseudo-

monas aeruginosa) бактерій та гриба Candida albicans. Найвищу антимікробну активність виявлено щодо штамів 

S. aureus та С. albicans. Екстракт А. dracunculus у 8 разів підвищував величину мінімальної інгібувальної концентра-

ції та мінімальної бактерицидної/фунгіцидної концентрації щодо S. aureus, удвічі — бактеріостатичну та бактери-

цидну активність щодо E. coli, удвічі — бактеріостатичну активність щодо  P. aeruginosa, у 8 разів — фунгістатич-

ну та фунгіцидну дію щодо C. albicans. Отримані результати свідчать про необхідність проведення подальших 

фармакологічних досліджень  рослин А. dracunculus з метою створення на його основі антимікробних препаратів. 
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В останні десятиліття внаслідок широкого і не 

завжди виправданого застосування антибак-

теріальних препаратів виникли стійкі до ан-

тибіотиків патогенні штами мікроорганізмів. 

Тому пошук рослин з антимікробними влас-

тивостями та створення на їх основі антибак-

теріальних і фунгіцидних засобів є актуаль-

ним. Для ефективного застосування фітон-

цид но-лікарських рослин необхідно вивчити 

склад фітонцидів, їх домінантні сполуки, вплив 

на корисні і шкідливі мікроорганізми.

 Перспективною фітонцидно-лікарською 

рослиною є Artemisia dracunculus L. (полин ес-

трагоновий) — багаторічна трав’яниста росли-

на з родини Asteraceae. Поширена A. dracuncu-

lus у Монголії, північному Китаї, Сибіру, се-

редній полосі та Європейській частині Росії, 

Україні, на Балканах, у Прибалтиці, країнах 

Середземномор’я, Центральній Європі, пів-

нічній Африці, Мексиці, Південній і Північ-

ній Америці [14, 16]. Цей вид культивують у 

США, Германії, Франції, Нідерландах, Болга-

рії, Угорщини, Білорусі, Росії, Середній Азії, 

Ірані, Індії, Україні. A. dracunculus містить різ-

номанітні біологічно активні речовини, які 

визначають його лікувальні властивості: ефір-

ну олію, кумарини, флавоноїди, фенолкарбо-

нові кислоти, вітаміни, дубильні речовини, 

алкалоїди, сесквітерпеноїди [11, 15, 16, 21]. Це 

цінна харчова, лікарська, ефіроолійна росли-

на, яка виявляє жарознижувальну, протиза-

пальну, ранозагоювальну, противиразкову, спаз-

молітичну, сечогінну, жовчогінну, антиканце-

рогенну, протисудомну, заспокійливу дію. Її 

використовують при діабеті, захворюваннях 

суставів, як вітамінний засіб [3, 5, 8, 16], у та-

джицькій медицині — при хронічному холе-

циститі [9], у тібетській — при туберкульозі 

легень, пневмонії, хронічному бронхіті, ко-

рості, неврастенії, імпотенції [6]. 

Є дані щодо антибактеріальної, антипрото-

зойної, репелентної, альгіцидної дії А. dracun-

culus [17, 20, 22], проте за умов інтродукції в 

Житомирському Поліссі такі дослідження не 

проводили.
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Мета роботи — вивчити антимікробну дію 

етанольного екстракту, отриманого з надземної 

час тини рослин А. dracunculus, вирощених за 

умов інтродукції в Житомирському Поліссі, 

щодо тест-культур патогенних мікроорганіз-

мів — Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseu-

domonas aeruginosa та гриба Candida albicans.

Матеріал та методи

Предмет досліджень — рослини A. dracunculus 

першого року вегетації, які зростають на екс-

периментальних ділянках у Ботанічному саду 

Житомирського національного агроекологіч-

ного університету. Посадковий матеріал отри-

мано з Національного ботанічного саду (НБС) 

ім. М.М. Гришка НАН України. 

Сировину заготовлювали в період цвітіння, 

коли рослини досягають максимальної про-

дуктивності (серпень). Екстракт надземної час-

ти ни рослин А. dracunculus отримували шляхом 

настоювання повітряно-сухої сировини у 40 %-му 

етиловому спирті (1 : 5) протягом 7 діб. 

Дослідження антимікробної активності ек-

с трактy А. dracunculus проводили на отрима-

них з Української колекції мікроорганізмів 

(УКМ, Інститут мікробіології і вірусології 

НАН України) тест-культурах мікроорганіз-

мів: Escherichia coli (кишкова паличка) УКМ 

В-906 (ATCC 25922), Staphylococcus aureus (зо-

лотистий стафі локок) УКМ В-904 (ATCC 

25923), Pseudo monas aeruginosa (синьогнійна 

паличка) УКМ В-900 (ATCC 9027), Candida 

albicans (кандіда бі ліюча) УКМ Y-1918 (ATCC 

885-653). Ці мік ро ор га нізми є тестовими шта-

мами для визначення антимікробної дії лікар-

ських засобів [13]. 

Визначення антимікробної активності екс-

тракту А. dracunculus щодо тест-культур мікро-

організмів проводили згідно з методикою для 

визначення чутливості мікроорганізмів до ан-

тибактеріальних препаратів [12]. Застосовува-

ли метод послідовних серійних розведень, 

який передбачає встановлення мінімальної 

інгібувальної (МІК) та мінімальної бактери-

цидної концентрації (МБК). Для визначення 

МІК готували послідовні дворазові розведен-

ня речовини в рідкому поживному середови-

щі. Виявили найменшу концентрацію речо-

вини, за якої не спостерігали росту культури. 

Бактерицидну концентрацію встановлювали 

за результатами висіву вмісту пробірок з роз-

веденням на щільні поживні середовища.

Добові культури мікроорганізмів отримува-

ли на щільному поживному середовищі LB 

(Luria-Bertani medium, Merck, Німеччина) 

[7]; робочі суспензії мікроорганізмів для ви-

значення МІК розведень зразка досліджу-

ваного екстракту готували з використанням 

рідкого середовища LB (Luria-Bertani broth, 

Merck, Ні меччина). Висів аліквот дослідних і 

кон трольних суспензій для встановлення мі-

німальних бактерицидних/фунгіцидних кон-

цен  трацій (МБК/MФК) екстракту здійсню-

вали на щільне поживне середовище LB в 

чашки Петрі. Добові культури мікроорганіз-

мів отримували шляхом їх культивування на 

щільному поживному середовищі LB протя-

гом 18—24 год за температури 37 °С. Із добо-

вих культур у 0,9 % розчині натрію хлориду 

готували вихідні бактеріальні суспензії за стан-

дартом мутності 0,5 Од за МакФарландом 

Рис. 1. Визначення мінімальної бактерицидної/фун-

гіцидної концентрації етилового спирту (40 %) щодо 

тест-культур мікроорганізмів 

Fig. 1. The determination of minimal bactericidal/fun-

gicidal concentration of ethyl alcohol (40%) as to test-cul-

tures of microorganisms
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(титр 1,5·108 КУО/мл). Останні розводили 

рідким середовищем LB у співвідношенні 

1:100 (за об’ємом) і отримували робочі сус-

пензії мікроорганізмів.

Результати та обговорення

 На першому етапі досліджень з’ясовували 

антимікробну дію 40 %-го етилового спирту 

на тест-культури патогенних мікроорганізмів. 

Установлено, що бактеріостатична активність 

40 %-го етилового спирту, який додавали до 

суспензій мікроорганізмів, виявлялися лише 

при розведенні 1 : 2 (табл.1). 

При подальшому розведенні етанол не при-

гнічував ріст мікроорганізмів у рідкій культу-

рі. Бактерицидна/фунгіцидна концентрація 

спирту у випадку P. aeruginosa і C. albicans від-

повідала бактеріостатичній (табл. 2, рис. 1). 

Щодо E. coli і S. aureus, то жодне з розведень 

не виявило бактерицидний ефект, тобто на ці 

тест-культури мікроорганізмів етанол чинив 

лише бактеріостатичну дію.

Етанольний екстракт А. dracunculus виявив 

високу антибактеріальну активність щодо 

S. aureus, — величина MIК та MБК/MФК 

збільшилася у 8 разів (табл. 3, 4; рис. 2, 3). 

Рис. 2. Визначення мінімальної інгібувальної концентрації етанольного екстракту A. dracunculus щодо тест-

культур мікроорганізмів: А — Escherichia coli УКМ В-906; В — Staphylococcus aureus УКМ В-904; С — Pseudomonas 

aeruginosa УКМ В-900; D — Candida albicans УКМ Y-1918

Fig. 2. The determination of minimal inhibitory concentration of ethyl extract of A. dracunculus as to test-cultures of mic-

roorganisms: А — Escherichia coli УКМ В-906;  B — Staphylococcus aureus УКМ В-904; C — Pseudomonas aeruginosa 

УКМ В-900; D — Candida albicans УКМ Y-1918
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Таблиця 1. Мінімальна інгібувальна концентрація  етилового спирту (40 %) щодо тест-культур мікроорганізмів

Table 1. The minimal inhibitory concentration of ethyl alcohol (40 %) as to test-cultures of microorganisms

Тест-культура 

мікроорганізмів

Наявність росту тест-культури 

в дослідних варіантах при розведенні зразка

Наявність росту тест-культури

в  контрольних варіантах

1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 +К –К Кс Кз

Escherichia coli УКМ В-906 – + + + + + + + – – –

Staphylococcus aureus УКМ В-904 – + + + + + + + – – –

Pseudomonas aeruginosa 

УКМ В-900

– + + + + + + + – – –

Candida albicans УКМ Y-1918 – + + + + + + + – – –

П р и м і т к а :  «+» — наявність росту культури; «–» — відсутність росту культури; «+К» — позитивний контроль 

росту тест-культури; «–К» — негативний контроль росту тест-культури; «Кс» — контроль чистоти середовища; 

«Кз» — контроль чистоти зразка (у розведенні 1:2). 

Таблиця 2. Мінімальна бактерицидна/фунгіцидна концентрація етилового спирту (40%) 
щодо тест-культур мікроорганізмів

Table 2. The minimal bactericidal/fungicidal concentration of ethyl alcohol (40%) as to test-cultures of microorganisms

Тест-культура мікроорганізмів

Наявність росту тест-культури на щільному середовищі 

при нанесенні розведення зразка

1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128

Escherichia coli УКМ В-906 + + + + + + +

Staphylococcus aureus УКМ В-904 + + + + + + +

Pseudomonas aeruginosa УКМ В-900 – + + + + + +

Candida albicans УКМ Y-1918  – + + + + + +

П р и м і т к а : «+» — наявність росту культури; «–» — відсутність росту культури.

Таблиця 3. Мінімальна інгібувальна концентрація етанольного екстракту A. dracunculus щодо тест-культур мікро-
організмів

Table 3. The minimal inhibitory concentration of ethyl extract of A. dracunculus as to test-cultures of microorganisms

Тест-культура мікроорганізмів

Наявність росту тест-культури 

в дослідних варіантах при розведенні зразка

Наявність росту тест-культури 

в контрольних варіантах

1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 +К –К Кс Кз

Escherichia coli УКМ В-906 – – + + + + + + – – –

Staphylococcus aureus УКМ 

В-904

– – – – + + + + – – –

Pseudomonas aeruginosa УКМ 

В-900

– – + + + + + + – – –

Candida albicans УКМ Y-1918  – – – – + + + + – – –

П р и м і т к а : «+» — наявність росту культури; «–» — відсутність росту культури; «+К» — позитивний контроль 

росту тест-культури; «–К» — негативний контроль росту тест-культури; «Кс» — контроль чистоти середовища; 

«Кз» — контроль чистоти зразка (у розведенні 1:2).
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Спостерігали також 2-разове зростання бак-

теріостатичної та бактерицидної активності 

етанолу щодо E. coli, проте щодо P. aeruginosa 

відзначено підвищення вдвічі лише бактеріо-

статичного ефекту. Чутливими до речовин 

екстракту виявилася C. albicans — під їх впли-

вом фунгістатична та фунгіцидна дія 40 %-го 

етилового спирту підвищувалася у 8 разів. 

Наші результати узгоджуються з літературни-

ми даними щодо визначення антибактеріаль-

ної дії активних речовин ліпофільних та фе-

нольних екстрактів А. dracunculus: найбільшу 

чутливість до них виявили S. aureus та С. albi-

cans [22].А

Рис. 3. Визначення мінімальної бактерицидної/фунгіцидної концентрації етанольного екстракту A. dracunculus 

щодо тест-культур мікроорганізмів: А — Escherichia coli УКМ В-906 і Staphylococcus aureus УКМ В-904; В — 

Pseudomonas aeruginosa УКМ В-900 і Candida albicans УКМ Y-1918

Fig. 3. The determination of minimal bactericidal/fungicidal concentration of ethyl extract of A. dracunculus as to test-

cul tures of microorganisms: А — Escherichia coli УКМ В-906 and Staphylococcus aureus УКМ В-904; В — Pseudomonas 

aeruginosa УКМ В-900 and Candida albicans УКМ Y-1918

А В

Таблиця 4. Мінімальна бактерицидна/фунгіцидна концентрація етанольного екстракту A. dracunculus 
щодо тест-культур мікроорганізмів

Table 4. The minimal bactericidal/fungicidal concentration of ethyl extract of A. dracunculus as to test-cultures of 
microorganisms

Тест-культура мікроорганізмів

Наявність росту тест-культури на щільному середовищі 

при нанесенні розведення зразка

1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128

Escherichia coli УКМ В-906 – + + + + + +

Staphylococcus aureus УКМ В-904 – – – + + + +

Pseudomonas aeruginosa  УКМ В-900 – + + + + + +

Candida albicans УКМ Y-1918  – – – – + + +

П р и м і т к а : «+» — наявність росту культури; «–» — відсутність росту культури.
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Відомо, що фітонцидні властивості рослин 

визначаються вмістом біохімічних сполук (ал-

калоїдів, органічних кислот, ліпідів, терпеної-

дів, стероїдних глікозидів, стероїдних сапоні-

нів, тритерпенових сапонінів, флавоноїдів, 

дубильних речовин, антрахінонів, кумаринів, 

хромонів, вітамінів), а також хімічних елемен-

тів [1]. Раніше ми дослідили склад ефірної олії 

та вміст фенольних сполук А. dracunculus, ви-

рощеної за умов інтродукції в Житомирсько-

му Поліссі [4]. Методом газо-рідинної хрома-

тографії виявлено 15 компонентів: терпінен-

4-ол, цитронеллілацетат, анісовий альдегід, 

геранілацетат, 2-метокси-4-винілфенол, евге-

нол, гермакрен D, β-кадинен, біциклогерма-

крен, метилевгенол, неролідол, 1,6-гер ма кра-

дієн-5-ол, цис-метилізоевгенол, елеміцин, α-ка-

динол. Основний компонент — метилевгенол 

(94,65 %). Склад і співвідношення компонен-

тів ефірної олії варіюють залежно від місця 

зростання та фенологічної фази рослин. Крім 

того, існують різні хемотипи А. dracunculus, 

які відрізняються за складом ефірної олії, що 

впливає на рівень антимікробної активності 

[16, 19, 22]. Методом високоефективної рі-

динної хроматографії виявлено 31 сполуку 

фенольної природи, з яких ідентифіковано 

флавоноїди — рутин, лютеолін-7-глікозид, апі-

генін-7-глікозид та ізохлорогенову кислоту. 

Є відомості щодо впливу фенольних сполук 

на антимікробні властивості рослин [2]. Деякі 

автори розглядають хлорогенову кислоту як 

фактор захисту певних мікроорганізмів [18]. 

Флавоноїди також виявляють антимікробні 

властивості [10].

Висновки

Установлено, що етанольний екстракт рослин 

А. dracunculus виявляє антимікробну актив-

ність щодо всіх досліджених тест-штамів мік-

ро організмів: грампозитивної (S. aureus) та 

грамнегативних (E. coli, P. aeruginosa) бактерій 

і гриба Candida albicans. Найчутливішими щодо 

дії рослинного екстракту виявилися штами 

S. aureus та С. albicans.

Отримані результати свідчать про необхід-

ність проведення подальших фармакологічних 

досліджень А. dracunculus з метою створення на 

його основі антимікробних препаратів. 
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АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА РАСТЕНИЙ 

АRTEMISIA DRACUNCULUS L. (ASTERACEAE) 

В СВЯЗИ С ИНТРОДУКЦИЕЙ В ЖИТОМИРСКОМ 

ПОЛЕСЬЕ

Установлена антимикробная активность этанольного 

экстракта, полученного из надземной части растений 

Аrtemisia dracunculus L.(Asteraceae), относительно грам-

положительных (Staphylococcus aureus) и грамотрица-

тельных (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa) бак-

терий и гриба Candida albicans. Самую высокую анти-

микробную активность выявлено относительно штамов 

S. aureus и С. albicans. Экстракт А. dracunculus в 8 раз 

повышал величину минимальной ингибирующей 

концентрации и минимальной бактерицидной/фун-

гицидной концентрации 40 %-го этилового спирта 

относительно S. aureus, в 2 раза — бактериостатиче-

скую и бактерицидную активность относительно 

E. сoli, в 2 раза — относительно P. aeruginosa, в 8 раз — 

фунгистатическое и фунгицидное действие относи-

тельно C. albicans. Полученные результаты свидетель-

ствуют о необходимости проведения дальнейших фар-

макологических исследований А. dracunculus с целью 

создания на его основе антимикробных препаратов.

Ключевые слова: Artemisia dracunculus L., интродук-

ция, микроорганизмы, антимикробная активность, 

экстракт растений.
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ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF PLANTS 

OF ARTEMISIA DRACUNCULUS L. (ASTERACEAE) 

DUE TO THE INTRODUCTION IN ZHYTOMYR 

POLISSYA

The antimicrobial activity of an ethanol extract obtained 

from above ground parts of Artemisia dracunculus L. (Aste-

raceae) is established for Gram-positive (Staphylococcus 

aureus) and Gram-negative (Escherichia coli, Pseudomo-

nas aeruginosa) bacteria, as well as a fungus (Candida albi-

cans) The highest antimicrobial activity of extract was 

observed with S. aureus and С. albicans. An extract of 

A. dracunculus increased in 8 times value of minimal in-

hibitive concentration and minimal bactericidal/fungi-

cidal concentration for S. aureus of ethyl alcohol (40%), 

in 2 times — bacteriostatic and bactericidal for E. coli, in 

2 times — bacteriostatic effect for P. aeruginosa, in 8 times — 

fungicidal effect for C. albicans. The result shows a need of 

further pharmacological studies of A. dracunculus as a 

source for new antimicrobial drugs. 

Key words: Artemisia dracunculus L., introduction, micro-

organisms, antimicrobial activity, extract of plant.




