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The paper studies antimicrobial activity of ethanol extract of Tanacetum balsamita L. from the family Asteraceae, tribus 

Anthemideae, the plant being medicinally and pharmaceutically promising. Antimicrobial properties of Tanacetum balsamita 

were studied on test-cultures, collected from the Ukrainian Collection of Microorganisms (UCM, Institute of microbiology and 

virology SAS Ukraine), the test-cultures being of Escherichia coli (coliform bacillius) UCM B-906 (ATCC 25922); Staphilococcus 

aureus (golden staphylococcus) UCM B-904 (ATCC 25923); Pseudomonas aeruginosa (blue pus bacillus) UCM B-900 (ATCC 9027); 

Candida albicans UCM Y-1918 (ATCC 885-653). The above microorganisms are test strains used to determine antimicrobial 

properties of medicines. The antimicrobial effect of the investigated substances was studied by the method of successive 

dilutions which determines minimal inhibitory concentration (MIC) and minimal bactericidal concentration (MBC). The extract 

has demonstrated selective antimicrobial activity against gram-positive bacteria strains of Staphylococcus aureus. In 

comparison with the solvent, MIC and MBC values showed an 8-times increase. T. balsamita extract revealed no bacteriostatic, 

bacteriocidal/fugicidal effect against gram-negative bacteria stains of Escherichia coli, P. aeruginosa and fungus C. albicans. The 

antimicrobial activity of the extract against S. aureus may be attributed to the presence of essential oil and phenolic compounds. 

The major compounds in the essential oil are epoxylynaloolacetate (60.13 %) and -thujone (29.7 %). The following phenolic 

compounds have been determined with the high-performance liquid chromatography method: flavonoids – luteolin, apigenin, 

diosmetin, acacetin, apigenin-7-bioside, acacetin-7-bioside, apigenin-7-glycoside, luteolin-7-glycoside, diosmetin-7-bioside, 

diosmetin-7-glycoside, diosmetin-7-rhamnoside, and hydroxycinnamic acids – n-coumaric, caffeic, chlorogenic, isochlorogenic. 

The dominant compound is isochlorogenic acid (35 % of the total phenolic compounds detected). The experimental data 

obtained gives evidence that further research and application of T. balsamita is promising for creation of new anti-

staphylococcus drugs. 
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Представлені результати дослідження антимікробної активності етанольного екстракта маруни бальзамічної 

(Tanacetum balsamita L.) - однієї із перспективних для медицини та фармації лікарських рослин родини Аsteraceae триби 

Anthemideae. Дослідження антимікробної активності екстрактy Tanacetum balsamita проводили на отриманих із 

Української колекції мікроорганізмів (УКМ, Інститут мікробіології і вірусології НАН України) тест-культурах 

мікроорганізмів: Escherichia coli (кишкова паличка) УКМ В-906 (ATCC 25922); Staphylococcus aureus (золотистий 

стафілокок)УКМ В-904 (ATCC 25923); Pseudomonas aeruginosa (синьогнійна паличка) УКМ В-900 (ATCC 9027); Candida 

albicans (кандіда біліюча) УКМ Y-1918 (ATCC 885-653). Дані мікроорганізми є тестовими штамами для визначення 

антимікробної дії лікарських засобів. Антимікробну активність досліджуваних речовин вивчали методом послідовних 

серійних розведень, який передбачає визначення мінімальної бактеріостатичної (МІС) та мінімальної бактерицидної 

концентрацій (МБС).  Встановлена вибіркова антимікробна активність екстракту стосовно грампозитивних штамів 

бактерій Staphylococcus aureus. У порівнянні з розчинником, показники мінімальної бактеріостатичної (МІС) та 
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мінімальної бактерицидної концентрацій (МБС) збільшувались у 8 разів. Бактеріостатичні, бактерицидні/фунгіцидні 

властивості екстракту щодо грамнегативних штамів бактерій Escherichia coli, P. aeruginosa та гриба С. albicans не 

виявлені. Антимікробна активність екстракту T. balsamita стосовно S. aureus, ймовірно, пов’язана із вмістом ефірної олії 

та фенольних сполук в рослині. Домінуючі сполуки ефірної олії – епосіліналоолацетат (60,13 %) і β-туйон (29,7 %). 

Методом ВЕРХ в рослині виявлені фенольні сполуки: флавоноїди лютеолін, апігенін, діосметин, акацетин, апігенін-7-

біозид, акацетин-7-біозид, апігенін-7-глікозид, лютеолін-7-глікозид, діосметин-7-біозид, діосметин-7-глікозид, діосметин-

7-рамнозид та гідроксикоричні кислоти : n-кумарова, кавова, хлорогенова, ізохлорогенова. Домінуюча сполука - 

ізохлорогенова кислота (35 % суми виявлених фенольних сполук). Отримані експериментальні дані свідчать про 

перспективність подальшого вивчення і використання T. balsamita з метою створення на її основі нових 

фармацевтичних препаратів протистафілококової дії.  

Ключові слова: Tanacetum balsamita L., Asteraceae, інтродукція, екстракт, мікроорганізми, антимікробна активність. 
 
 

Вступ 
 

Важливою проблемою сучасної фармацевтичної технології є збільшення кількості вітчизняних лікарських препаратів 

рослинного походження на ринку за рахунок розширення асортименту лікарських форм. Тому актуальним є виявлення 

та вивчення рослин з антимікробними властивостями і створення на їх основі нових лікарських засобів. 

Tanacetum balsamita L. (канупер великий, кануфер, маруна бальзамічна, маруна велика, піретрум бальзамічний ) – одна 

із перспективних для медицини та фармації лікарських рослин, що належить до родини Asteraceae, триби Anthemideae 

(Гулько, 2005; Hassanpouraghdam et al., 2009). Синоніми: Chrysanthemum balsamita auct., Chrysanthemum majus (Desf.) 

Asch., Pyrethrum balsamita (L.) Willd., Pyrethrum majus (Desf.) Tzvelev., Balsamita major Desf. (Гулько, 2005).  

Походить із Азії (Hassanpouraghdam et al., 2009, 2008), широко розповсюджена в Південній і Південно-Східній Європі, 

Південно-Західній Азії, Північній та Південній Америці (Hassanpouraghdam et al., 2008); в дикому стані іноді зустрічається 

на субальпійських луках Кавказу та Малої Азії. Її культивують в Ірані, Турції, Румунії, Німеччині, Італії, Іспанії, Англії 

(Gallory et al., 2001; Bylait et al., 2000), зустрічається в ботанічних садах більшості європейських країн, розповсюджена по 

всій території України (Мінарченко, 2005). 

В народній медицині T. balsamita використовується як знеболювальний, кардіотонічний, седативний, спазмолітичний, 

протисудомний, діуретичний, дезінфікуючий, антимікробний, протицинготний, антигельмінтний, протиалергенний, 

гепатопротекторний, стимулюючий виділення шлункового соку засіб (Hassanpouraghdam et al., 2009; Кухарева и др., 

1996). Канупер також застосовують для знищення комах і побутових паразитів. F. A. Lorestani et al. (2013) повідомляють 

про можливість застосування рослини в якості природного інсектициду.  T. balsamita містить різноманітні групи 

біологічно активних речовин: ефірну олію, фенольні сполуки, флавоноїди, сесквітерпенові лактони, таніни (Іващенко, 

2016; Alexieva et al., 2013; Gallori et al., 2001). Зарубіжні дослідники велику увагу приділяли біохімічному вивченню 

ефірних олій канупера, оскільки вид є ефіроносом (Gallory et al., 2001; Bylait et al., 2000; Preedy, 2016). Є також 

повідомлення про антибактеріальні та фунгіцидні властивості рослини (Hassanpouraghdam et al., 2009; Mărculescu, 

2013). В Україні, зокрема, в зоні Полісся, дослідження в даному аспекті не проводились.   

Метою роботи було вивчення антимікробних властивостей рослин T. balsamita за інтродукції в ботанічному саду 

Житомирського національного агроекологічного університету стосовно тест-культур мікроорганізмів: Escherichia coli 

(кишкова паличка), Staphylococcus aureus (золотистий стафілокок), Pseudomonas aeruginosa (синьогнійна паличка), 

Candida albicans (кандіда біліюча). Дані мікроорганізми є патогенними для людини. Staphylococcus aureus – збудник 

шкірних гнійничкових інфекцій, раневих інфекцій, очних інфекцій, бактеріемії, пневмонії, ендокардиту, інфекцій 

сечостатевої системи, слизових. Baсillus subtilis викликає очні інфекції, бактеріємії та септицимії, пневмонії, менінгіти, 

ендокардити. Pseudomonas aeruginosa є одним з основних збудників нозокоміальних пневмоній, а також викликає 

третину всіх уражень сечостатевої системи; основний збудник раневих інфекцій, отитів, синуситів, септицемії, носить 

виражений фатальний характер. Candida albicans входить до складу нормальної мікрофлори організму людини, проте 

нині кандіди – одні з найпоширеніших збудників мікозів. 

 

Матеріали та методи  
 

Інтродукційні дослідження проводили на експериментальних ділянках ботанічного саду Житомирського національного 

агроекологічного університету. Вихідний матеріал Т. balsamita отримано із Національного ботанічного саду (НБС) ім. М. 

М. Гришка НАН України. Зразки відбирали у фазі цвітіння. Екстракт надземної частини Т. balsamita  отримували шляхом 

настоювання повітряно-сухої сировини у 40 %-му етиловому спирті (1:5) протягом семи діб. Дослідження антимікробної 

активності екстрактy проводили на отриманих із Української колекції мікроорганізмів (УКМ, Інститут мікробіології і 

вірусології НАН України) тест-культурах мікроорганізмів: Escherichia coli УКМ В-906 (ATCC 25922); Staphylococcus aureus 

УКМ В-904 (ATCC 25923); Pseudomonas aeruginosa УКМ В-900 (ATCC 9027); Candida albicans УКМ Y-1918 (ATCC 885-653). 

Дані мікроорганізми є тестовими штамами для визначення антимікробної дії лікарських засобів (Украинская коллекция 

микроорганизмов…, 2007) Визначення антимікробної активності екстракту стосовно тест-культур мікроорганізмів 

проводили згідно методики для визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів (Про 

затвердження методичних вказівок…, 2007) Антимікробну активність досліджуваних речовин вивчали методом 

послідовних серійних розведень, який передбачає визначення мінімальної бактеріостатичної (МІС) та мінімальної 



Ukrainian Journal of Ecology, 7(1), 2017 

Ukrainian Journal of Ecology                   54 

  

 

 

бактерицидної концентрацій (МБС). Отримання добових культур мікроорганізмів здійснювали на щільному поживному 

середовищі LB (Luria-Bertani medium, Merck, Germany) (Миллер, 1976).  

 

Результати та їх обговорення 
 

В результаті вивчення дії спиртового екстракту T. balsamita на тест-культури мікроорганізмів виявлена виражена 

антимікробна активність щодо грампозитивних штамів бактерій S. aureus. У рідкій культурі екстраговані речовини 

призводили до затримки росту бактерій за розведення 1:16 і нижче (див. табл. 1; рис. 1.). При висіві на щільне 

середовище – спостерігалась відсутність росту мікроорганізмів за розведення 1:8 (див. табл. 2; рис. 2). При цьому 

бактеріостатична активність розчинника (етилового спирту 40 %-го) стосовно використаних тест-культур 

мікроорганізмів проявлялась лише за розведення 1:2. Бактерицидна/фунгіцидна концентрація спирту у випадку P. 

аeruginosa і С. albicans відповідала бактеріостатичній. По відношенню до E. coli і S. aureus жодне із використаних 

розведень спирту не характеризувалось бактерицидним ефектом. 

 

 

 

Таблиця 1. Визначення мінімальної бактеріостатичної концентрації (MIC) етанольного екстракту Tanacetum balsamita L. 

по відношенню до тест-культур мікроорганізмів. 

 

Тест-культури 

мікроорганізмів 

Наявність росту тест-культури в дослідних 

варіантах при відповідному 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   

– + + + + + + + – – – 

«+» – 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. Визначення мінімальної бактерицидної/фунгіцидної концентрації (MBC/MFC) етанольного екстракту 

Tanacetum balsamita L. стосовно тест-культур мікроорганізмів 

 

Тест-культури мікроорганізмів Наявність росту тест-культури на щільному 

середовищі при нанесенні відповідного 

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   

– + + + + + + 

 

Таким чином, екстраговані речовини T. balsamita посилювали бактеріостатичну і бактерицидну активність розчинника 

стосовно S. aureus у 8 разів. Грамнегативні бактерії P. aeruginosa та E. coli виявились не чутливими до речовин екстракту. 

Також не відмічено підвищення фунгістатичної та фунгіцидної активності розчинника щодо гриба С. albicans (табл. 1, 2).  

Антимікробна активність екстракту T. balsamita стосовно S. aureus, ймовірно, пов’язана із вмістом ефірної олії та 

фенольних сполук в рослині. Раніше ми вивчали компонентний склад ефірної олії та фенольних сполук в надземній 

частині T. balsamita (Іващенко, 2016; Ivashchenko et al., 2015). Методом газо-рідинної хроматографії в ефірній олії 

виявлено домінуючі сполуки – епосіліналоолацетат (60,13 %) і β-туйон (29,7 %). Згідно досліджень Peana et al. (2002), 

ліналоол та його похідні мають протизапальні властивості. Методом високоефективної рідинної хроматографії нами 

виявлено 23 сполуки фенольної природи, ідентифіковано флавоноїди лютеолін, апігенін, діосметин, акацетин, апігенін-

7-біозид, акацетин-7-біозид, апігенін-7-глікозид, лютеолін-7-глікозид, діосметин-7-біозид, діосметин-7-глікозид, 

діосметин-7-рамнозид та гідроксикоричні кислоти : n-кумарову, кавову, хлорогенову, ізохлорогенову. Домінуючі 

сполуки – ізохлорогенова кислота (35 % суми виявлених фенольних сполук), діосметин-7-глікозид (4,76 %), діосметин-7-
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біозид (2,64 %), лютеолін (2,25 %), діосметин-7-рамнозид (2,17 %). Гідроксикоричні кислоти є важливими біологічно 

активними речовинами з протимікробною, антиоксидантною дією (Машенцева и Сейтенбетов, 2010). Nakatani et al. 

(2000) розглядають хлорогенову й кавову кислоти як захисний чинник стосовно деяких мікроорганізмів, їх вміст 

корелює з антиоксидантною активністю рослин. 

 
 

Рис. 1. Визначення мінімальної пригнічуючої концентрації (MIC) етанольного екстракту Tanacetum balsamita L. по 

відношенню до тест-культур мікроорганізмів: А – Escherichia coli УКМ В-906; Б – Staphylococcus aureus УКМ В-904; В – 

Pseudomonas aeruginosa УКМ В-900; Г – Candida albicans УКМ Y-1918. 

 

 
Рис. 2. Визначення мінімальної бактерицидної/фунгіцидної концентрації (MBC/MFC) етанольного екстракту Tanacetum 

balsamita L.по відношенню до тест-культур мікроорганізмів: Escherichia coli УКМ В-906 і Staphylococcus aureus УКМ В-904 

(А – аверс, Б – вид зсередини); Pseudomonas aeruginosa УКМ В-900 і Candida albicans УКМ Y-1918 (В – аверс, Г – вид 

зсередини). 

А Б 

В Г 

А Б 

В 
Г 
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Висновки 
 

Встановлено антимікробну активність спиртового екстракту T. balsamita стосовно грампозитивних штамів бактерій 

Staphylococcus aureus. У порівнянні з розчинником показники мінімальної бактеріостатичної (МІС) та мінімальної 

бактерицидної концентрацій (МБС) збільшувались у 8 разів. Бактеріостатичні, бактерицидні/фунгіцидні властивості 

екстракту щодо грамнегативних штамів бактерій Escherichia coli, P. aeruginosa та гриба С. albicans не виявлені. Отримані 

експериментальні дані свідчать про перспективність подальшого вивчення і використання рослин T. balsamita з метою 

створення на його основі нових фармацевтичних препаратів протистафілококової дії.  
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