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Вступ 

Відомо, що каннабіноїди конопель дотепер  мало досліджені порівняно з 

іншими наркотиками, що пояснюється насамперед їх лабільністю та 

трудомісткістю отримання фізіологічно активних індивідуальних сполук. 

Вивчення біогенетичних та фізико-хімічних особливостей 

каннабіноїдних речовин допомогло виявити низку закономірностей, які були 

покладені в основу розробок методів їх визначення. Використання та 

удосконалення експрес-методів, тонкошарової та газорідинної хроматографії 

дало можливість порівнювати та зазначати зміни у кількісному та якісному їх 

співвідношенні. Водночас порівняння одержаних результатів дало 

можливість стверджувати про значну лабільність визначених сполук. 

Ідентифікація каннабіноїдних речовин методом тонкошарової 

хроматографії відбувається за умови дії на зразки невисокої температури (20-

25 0С). Відібрані зразки не підлягали впливу хімічних та інших факторів, 

тому визначення каннабіноїдів даним методом хроматографії не порушувало 

природні співвідношення як полярних фенолів, так і фенолокислот, які 

складалися в процесі їх біосинтезу. 

Починаючи з 70-х років більшість досліджень з розділення 

каннабіноїдних речовин проводили на покращених моделях хроматографів. В 

основному прилади були обладнані пламенно-іонізаційними детекторами. 

Температура впускного отвору та детектора коливалася від 240-2500С до 300 
0С, отже,  зразки потрапляли під   вплив високої температури. 



З огляду на зазначене, вважаємо, що вивчення впливу різних методів 

хроматографії на якісний і кількісний склад індивідуальних сполук конопель, 

якщо брати до уваги значну ізомеризацію та їх лабільність, матиме велике 

теоретичне і практичне значення. Не менш важливим буде використання 

означених методів відповідно до  поставленої мети. 

1. Характеристика дводомних та однодомних сортів конопель та 

застосованих методів 

Для виконання запланованої роботи були використані дводомні та 

однодомні сорти конопель, які відрізнялися морфологічними, біологічними 

та генетичними властивостями. Краснодарські 35 відносяться до південного 

типу, ЮСО-14, ЮСО-16 та ЮСО-29 – до середньоросійського еколого-

географічного типу. У свою чергу сорт конопель ЮС-9 створений методом 

гібридизації Південних та Північних сортів.  

З дводомними сортами конопель ЮС-9 та Краснодарські 35 не 

проводилася селекційна робота на зниження вмісту тетрагідроканнабінолу – 

ТГК. З однодомними сортами ЮСО-14, ЮСО-16 та ЮСО-29 протягом 

декількох років здійснювалася селекційна робота на зниження вмісту ТГК. У 

межах означених досліджень порівнювали сорти конопель, у яких природньо, 

без втручання людини, та в сортах зі зменшеним вмістом ТГК, відбувався 

біосинез каннабіноїдів та їх співвідношення між полярними фенолами і 

фенолокислотами. Порівняльне визначення каннабіноїдів проводилося двома 

способами – напівкількісним методом тонкошарової хроматографії (ТШХ) та 

методом газорідинної хроматографії (ГРХ). Розділення каннабіноїдів 

методом ТШХ відбувалося на готових пластинах Silufol UW254R  у слабкому 

петролейному та сірчаному ефірі 4:1 з використанням барвника міцного 

синього Б. На пластину наносили «свідок», з яким і порівнювали зразки [1, 

2]. 

Кількісне визначення каннабіноїдних речовин проводилося за 

допомогою газорідинного хроматографа марки Hewlette Packard 5830 А, 

обладнаного водневим пламенно-іонізуючим детектором. У ролі газу - носія 



використовували азот. Швидкість потоку азоту та водню – 30 мл/хв., повітря   

300 мл/хв. Температура впускного отвору та детектора була відповідно 240 

0С та 300 0С. Скляні колонки були заповнені 5% OV – 101 на Chromosorbі 

WAW – DMCS (80-100 меш). Уміст каннабіноїдів у кожному зразку 

визначався за допомогою інтегратора марки Hewlett Packard 3380 А. 

Внутрішнім стандартом був метиловий ефір стеаринової кислоти –  C19H38O2. 

2. Сучасне уявлення про каннабіноїдні сполуки конопель як 

біологічне джерело наркотичних речовин 

Відомо, що проблема наркоманії не є новою і не є новим явищем у 

соціальному житті всіх країн світу. 

Найбільш доступними та поширеними у використанні є гашиш, опій і 

листя з чагарнику какао у країнах Латинської Америки. Ці речовини  

специфічно впливали на нервову систему, викликали ілюзії, галюцинації, 

вводили людину в стан легкості, задоволення і насолоди. Але тривале 

використання цих речовин змінювалося безсиллям, утратою пам`яті та 

іншими негативними симптомами, зокрема, порушенням фізіологічної 

цілісності організму. Людина переставала існувати як особистість. 

Комісія ВООЗ відмічає, що гашиш є найпоширенішим наркотиком. 

Вважають, що це пов`язано з легким пристосуванням конопель до 

природнокліматичних умов зростання та широким ареалом поширення. 

Гашиш отримують у багатьох країнах в основному із квітучого суцвіття 

конопель. У Європі ця суміш отримала назву «гашищ». На Близькому Сході 

та Середній Азії – «анаша», в Індії – «харас», у Північній Америці – 

«маріхуана». Існують синоніми та інші назви. 

Використання коноплі різного походження по - іншому впливало на 

почуття людини, тому виникла потреба визначити хімічну природу різних 

зразків конопель. Перші дослідження мали описовий характер, що 

пояснюється відсутністю сучасного обладнання та насамперед, як ми уже 

бачимо, нестійкістю та лабільністю визначених сполук. Приблизно, 

починаючи з 30–х років ХХ століття, почалася серія активних робіт з 



вивчення хімічної природи речовин, отриманих із конопель. Значних успіхів 

досягли хіміки R. Adams, C.K. Cain, Mc. Pece W.D., R.B. Wearn [3], A.R.Todd 

[24], T.S. Work, F. Berge [26] та інші дослідники. Протягом зазначеного 

періоду були розроблені методи їх визначення та використані на той час 

сучасні прилади. У друці з`явилися способи визначення деяких 

індивідуальних сполук. Методом дистиляції з наступним приготуванням, 

похідним та зворотнім гідролізом до чистих складових частин були виділені 

каннабінол (КБН) та каннабідіол (КБД) також було встановлено, що 

найбільш стійкою речовиною є каннабінол. 

Значних результатів досягли хіміки 60-х років, які почали 

використовувати методи газорідинної хроматографії. Даний метод дозволяв 

отримувати хімічно чисті речовини. G. Gaoni, R. Mechoulam [13] 

обґрунтували метод розділення каннабіноїдних речовин на хроматографічній 

колонці. Авторам удалося розділити екстракт гашишу на дві основні фракції 

– нейтральну та кислотну. 

Із рослинної маси конопель виділяють складні хімічні сполуки – 

каннабіноїди, які відносяться до природних фенолів. Основною чинною 

речовиною є психотоміметично активний тетрагідроканнабінол (ТГК). 

Природні гашиш, кокаїн, морфій та багато синтетичних сполук мають 

різну хімічну будову молекул, але об`єднують їх подібні фізіологічні 

властивості – уплив  на ЦНС, порушення психіки. У зв’язку з цим  вони 

отримали назву психотропних. Гашиш називають наркотиком, хоча він 

відповідно до класифікації поряд із індопаном, ЛСД та ТГК віднесений до 

класу психотоміметичних речовин або галюциногенів. 

Незважаючи на обґрунтовану назву користуються загальновизнаною 

термінологією – наркотик. Значний інтерес викликає вивчення механізмів та 

суті дії психотропних процесів на молекулярному рівні. Насамперед 

взаємозв`язок між почуттями, емоціями та хімічними реакціями, які 

протікають у нервових клітинах головного мозку (нейронах). Біохімічні 



процеси завжди супроводжуються мікрофізикохімічними реакціями, тому 

привертають особливу увагу фармакологів, біохіміків, лікарів психіатрів. 

У світовій практиці ідентифікація каннабіноїдних сполук у конопель 

Cannabis здійснювалася різними методами залежно від поставленої мети. 

Дещо раніше для визначення каннабіноїдних речовин були розроблені 

кольорові реакції і  визначено, що найбільш чутливим був міцний синій Б 

(Echtblausalt2 B). Якісна реакція VV Beat давала можливість відрізняти КБД 

(каннабідіол) від інших каннабіноїдів [9, 19, 8]. Його використовували відомі 

хіміки, які мали значний досвід роботи з ідентифікації каннабіноїдних 

речовин у конопель [21]. 

Поглибленню хімічних та фізичних методів дослідження Cannabis 

сприяли роботи C.G.Farmilo [9] та C.G. Farmilo and K.Genest [10], які 

водночас із класичними роботами на колір використовували паперову 

хроматографію, спектрофорез, ультрафіолетову та ультрачервону 

спектроскопію. У запропонованих методах тонкошарової хроматографії 

відбувалося розділення гашишу чи рослинного зразку на основні 

каннабіноїдні сполуки. У подальшому застосовували для розділення 

каннабіноїдів КБН, ТГК, КБД, КБД - кислот  готові пластини. 

Заслуговує на увагу робота G.M.Parker and H.L.Fiske [21], у якій подано 

короткий аналіз методів тонкошарової хроматографії [20, 7, 6]. 

Надаючи перевагу працям названих авторів з визначення каннабіноїдів, 

не можна обминути дослідження  G.Gaoni and R.Mechoulam, які розробляли 

не менш точні і прості методи ідентифікації цих речовин [13, 14, 15]. 

У літературних джерелах ми не знайшли порівняння результатів 

дослідження визначених методами ГРХ та ТШХ. 

3. Кількісні та якісні зміни каннабіноїдних речовин у сорті 

CANNABIS sativa L від застосованих методів хроматографії 

Використання італійських конопель для отримання нових сортів, більш 

продуктивних за вмістом волокна, урожаю насіння, олії та інших ознак, 



спричинило нові негативні ознаки – збільшення вмісту ТГК – психотомічно 

активної сполуки, яка впливає на нервову систему людини. 

Притаманна коноплям пластичність супроводжувалася зміною 

морфологічних, біологічних та інших ознак і властивостей. Отримана різниця 

за певними ознаками знайшла свої відображення у хімічному складі 

каннабіноїдів і їх фізіологічній властивості. Заслуговує на увагу визначення 

відмінностей у хімічному складі смоли конопель, узятої із різних форм 

Cannabis, які були викликані кліматичними та іншими факторами, у роботах 

C.C.Fulton [12], A.R.Todd [23], H.Asabina [4], O.E. Schults. G.Hoffner [22], 

L.Grlic [16], V.A.Toffoli, Avico and Singnorett Cinozzi [25], не манш 

важливими у цьому контексті  також є роботи L.Grlic [17], P.S. Fetterman та 

інших. 

Надаючи великого значення вище згаданим працям, варто наголосити, 

що багато дослідників намагалися на основі характерних хімічних сполук 

конопель дати системну характеристику типу – пов’язати її з 

морфологічними, ботанічними, анатомічними та іншими ознаками. 

Обґрунтування та порівняння методів і хімічних відмінностей могло б 

мати велике значення як у селекційній роботі, так і у судово-фармакологічній 

практиці, оскільки хімічні речовини найчастіше у процесі аналізу були 

суттєво порушеними. 

Визначення вмісту окремих каннабіноїдів різними методами, зокрема 

тонкошаровою та газорідинною хроматографіями, дали можливість 

спостерігати умови проведення аналізів та вплив окремих факторів на повне 

розділення каннабіноїдних речовин, а також, можливо, їх ізомеризацію як 

лабільних сполук.  

Використані для аналізів сорти конопель ЮС-9 та Краснодарські 35 

представляли для нас значну цінність. Оскільки з названими сортами не 

проводилася селекційна робота на зниження вмісту ТГК, тому не було 

порушено співвідношення між каннабіноїдними речовинами. 



Визначення напівкількісного та якісного складу хімічних речовин – 

каннабіноїдів у сортах конопель ЮС-9 та Краснодарські 35 наведені у 

таблиці 1. 

Таблиця 1 

Уміст каннабіноїдних сполук та їх співвідношення у сортів 

конопель, визначених методом ТШХ 
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На основі хроматографічного аналізу, наведеного у таблиці 1, можна 

стверджувати про наявність полярних фенолів – каннабідіолу (КБД), 

тетрагідроканнабінолу (ТГК), каннабінолу (КБН), а також фенолокислот – 

тетрагідроканнабінолової (ТГКК) і каннабідіолової (КБДК). 

Результати аналізів також свідчать, що в сортах конопель уміст КБД і 

КБН незначний порівняно з вмістом ТГК та фенолокислотами. 

Співвідношення кількості фенолів КБД до кількості ТГК у сорту конопель 

ЮС-9 складало 0,4:1, тобто вміст КБД у зразках у 2, 5 рази менший відносно 

до вмісту ТГК. Наші показники підтверджують раніше отримані результати 

досліджень. Уміст КБД, починаючи з фази трьох пар листків, у фазу 

масового цвітіння складав – 0-«сліди» – 1 бал [1]. На наш погляд, 

підтвердженням установлених закономірностей може бути співвідношення 

КБД+КБДК до суми ТГК+ТГКК. Визначена величина складає 0,6:1. 



Отримане співвідношення може свідчити, що в процесі біосинтезу цих 

сполук  більшою мірою відбувалося накопичення ТГК та близької за 

структурою фенолокислоти ТГКК. 

Результати аналізу зразків сорту конопель Краснодарські 35 

відповідають масовому цвітінню. Це південний сорт конопель і в північно-

східному районі України не вистигає, але за вмістом каннабіноїдних речовин 

значно перевищує показники сорту конопель ЮС-9. Співвідношення 

кількості КБД до кількості ТГК складає 0,1:1, тобто вміст ТГК в 7,5 разів 

перевищує вміст КБД. Співвідношення суми КБД+КБДК до суми ТГК+ТГКК 

також свідчить про більш активний процес накопичення 

тетрагідроканнабінольних сполук  відносно до каннабідіолових. 

Отже, визначення каннабіноїдів напівкількісним методом тонкошарової 

хроматографії, на пластинах типу Silufol UW254R,  дало можливість 

ідентифікувати як полярні феноли – КБД, ТГК, КБН, так і фенолокислоти – 

КБДК та ТГКК. У  процесі аналізу зразки не підлягали впливу високої 

температури, хімічним та іншим факторам, а отже, вважаємо, що не 

порушувалися їх співвідношення та можлива ізомеризація і 

взаємоперетворення їх як лабільних структур. Переконані, що представлені у 

таблиці дані по біосинтезу каннабіноїдних речовин та їх співвідношення є 

природними та генетично обумовленими. 

Поряд з дводомними сортами проводилася аналітична робота з 

визначення каннабіноїдних речовин та їх співвідношення у однодомних 

сортів конопель – ЮСО-14, ЮСО-16 та ЮСО-29 (табл.2.). З перерахованими 

сортами, які називали раніше, проводилася селекційна робота зі зниження 

вмісту ТГК. 

 

 

 

 

 



Таблиця 2 

Уміст каннабіноїдних сполук та їх співвідношення у сортів 

конопель, визначених методом ТШХ, біологічна стиглість, бали 

Сорт Вміст каннабіноїдів, бали 

КБД ТГК КБН ТГКК КБДК Співвідношення: 
КБД: ТГК КБД+КБДК 

ТГК+ТГКК 

ЮС-14 4 7 4 - 7 0,57:1 - 

ЮСО-16 5 10 3 - 7 0,5:1 - 

ЮСО-29 1 2 2 1 3 0,5:1 0,6:1 

 

Аналіз зразків, відібраних з рослин сортів конопель – ЮСО-14, ЮСО-16 

та ЮСО-29, показав наявність полярних фенолів КБД, ТГК і КБН та 

фенолокислот ТГКК і КБДК. У сортах конопель ЮСО-14 та ЮСО-16 у фазу 

біологічної стиглості насіння ТГКК не була визначена, хоча у фазу масового 

цвітіння вміст цієї фенолокислоти у оцвітинах та квітках складав 1 бал [1]. 

Визначені співвідношення каннабіноїдів – умісту КБД до вмісту ТГК у 

аналізованих сортах складало 0,5:1, тобто в процесі росту і розвитку рослин 

біосинтез ТГК перевищував біосинтез КБД у 2 рази. Не зважаючи на той 

факт, що у сорту конопель ЮСО-29 за весь період вегетації накопичувалася 

незначна кількість усіх каннабіноїдних сполук, співвідношення між умістом 

КБД та ТГК також дорівнювало 0,5:1. 

Таким чином, як показали результати аналізу сортів, селекційна робота, 

яка була направлена на зменшення вмісту ТГК, приводила до зменшення 

вмісту всіх каннабіноїдних сполук, у тому числі і до вмісту КБД. 

Співвідношення вмісту КБД до вмісту ТГК складало 0,5:1. Сорти 

конопель ЮСО-14, ЮСО-16 та ЮСО-29 містили різну кількість 

каннабіноїдних речовин, але співвідношення вмісту КБД до вмісту ТГК у 

сортів були однакові – 0,5:1 (табл.2). 



Вважаємо, що для більш глибокого осмислення отриманих результатів – 

це процесів біосинтезу каннабіноїдних сполук та їх співвідношення, 

необхідно доповнити матеріал походженням сортів, які аналізували. 

Відомо, що сорт конопель Краснодарські 35 за своїм походженням 

пов'язаний з Італійськими коноплями, сорт конопель ЮС-9 – з північними та 

південними коноплями. Співвідношення між умістом КБД до ТГК у сорту 

конопель Краснодарські 35 складало 0,1:1. Уміст ТГК перевищував уміст 

КБД у 7, 5 разів. Інша залежність відмічалась у сорту конопель ЮС-9. Уміст 

ТГК перевищував уміст КБД лише у 2,5 рази, їх співвідношення складало 

0,4:1.  

Сорти конопель ЮСО-14, ЮСО-16 та ЮСО -29 помітно відрізнялися від 

південних сортів. Генетична природа їх доволі різноманітна, але чітко 

простежувалася наявність двох екологічних груп, пристосованих до різних 

ґрунтово-екологічних умов вирощування – південні італійські коноплі та 

коноплі більш помірних широт – німецькі, французькі та місцеві. У той же 

час у сортів конопель ЮСО-14, ЮСО-16 та ЮСО-29 цей показник 

співвідношення КБД та ТГК складав 0,57:1, 0,5:1 та 0,5:1, тобто вміст ТГК 

перевищував уміст КБД лише у 1,75 - 2 рази. 

На нашу думку, у природі біосинтезу та накопичення каннабіноїдних 

сполук існує біолого-генетична взаємозалежність між ними, яка пов’язана з 

їх походженням та ґрунтово - кліматичними умовами вирощування.  

Поряд з аналізами сортів, проведених методом тонкошарової 

хроматографії, ми аналізували їх методом газорідинної хроматографії 

(табл.3). У представленій таблиці проводимо також порівняння результатів 

аналізу методами ТШХ та ГРХ. 

 

 

 

 

 



Таблиця 3 

Порівняння вмісту каннабіноїдних сполук та їх співвідношення у 

сортів конопель, визначених методом ТШХ та ГРХ 

С
ор

т 

Вміст каннабіноїдів 
Метод тонкошарової хроматографії, 

 бали 
Метод газорідинної 

хроматографії, % 
КБ
Д 

ТГ
К 

КБ
Н 

ТГК
К 

КБД
К 

С
пі

вв
ід

но
ш

ен
ня

 
К

БД
:Т

ГК
 КБД ТГК КБН 

С
пі

вв
ід

но
ш

ен
ня

 
К

БД
:Т

ГК
 

Ю
С

О
-1

4 4 7 4 - 7 0,57:1 0,946 0,025 0 37,8:1 

Ю
С

О
-1

6 5 10 3 - 7 0,5:1 0,836 0,069 Слабі 
сліди 

13,3:1 

Ю
С

О
-2

9 1 2 2 1 3 0,5:1 0,395 0,035 0,030 11,3:1 

Ю
С

-9
 4 10 2 8 7 0,4:1 1,248 0,387 0,001 3,2:1 

К
ра

сн
од

ар
сь

кі
 3

5 2 >10 2 6 7 0,13:1 1,141 1,770 0,004 0,64:1 

 

Результати аналізів, проведених методом ГРХ свідчили, що сорти 

конопель ЮС-9 та Краснодарські 35 містили значно більшу кількість 

каннабіноїдних сполук, порівняно з сортами конопель ЮСО-14, ЮСО-16 та 

ЮСО-29. Наведені в таблиці 3 результати засвідчують також різні 

співвідношення між індивідуальними сполуками. 

Методом газорідинної хроматографії насамперед визначався кількісний 

уміст означених каннабіноїдних сполук, таких як КБД, ТГК і КБН, але, як ми 



бачимо, з результатів аналізу, наведених у таблиці 3, фенолокислоти були 

відсутні. Значно збільшувався вміст КБД порівняно до вмісту ТГК. 

Співвідношення вмісту КБД  до ТГК складало у сорту ЮСО-14 – 37,8:1, 

ЮСО-16 – 13,3:1 і у ЮСО-29 –11,3:1, ЮС-9 –3,2:1. Інші результати були 

отримані у південного сорту Краснодарські 35. Він має більшу кількість ТГК 

порівняно до КБД. Співвідношення складало – 0,64:1. 

Отже, на основі отриманих результатів дослідження за вмістом 

каннабіноїдних сполук та їх порівняння різними методами можна 

стверджувати, що дані сполуки лабільні. Метод тонкошарової хроматографії, 

на наш погляд, більше відображає природний процес біосинтезу цих сполук – 

КБД, ТГК, КБН та фенолокислот. Використання ТШХ дозволяє без впливу на 

зразки насамперед високої температури в оптимальних умовах середовища 

визначити як полярні феноли, так і фенолокислоти, які утворювалися в 

процесі їх біосинтезу (рис.1). 
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Рис.1. Співвідношення вмісту КБД:ТГК, визначених методом ТШХ 
 

Методом газорідинної хроматографії не визначалися фенолокислоти, а 

також збільшувався вміст КБД по відношенню до ТГК (рис.2). 
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 Рис.2. Співвідношення вмісту КБД:ТГК, визначених методом ГРХ 

Вважаємо, що на співвідношення каннабіноїдних сполук впливала 

насамперед висока температура. Можна стверджувати, що відбувалося 

взаємне перетворення каннабіноїдів як лабільних сполук. Були відсутні 

фенолокислоти і навпаки значною  мірою збільшувався вміст КБД відносно 

до  ТГК.  

Порівняння вмісту каннабіноїдних сполук у сортах конопель, отриманих 

методами тонкошарової та газорідинної хроматографії, показало, що метод 

тонкошарової хроматографії відображає природний процес біосинтезу 

каннабіноїдних сполук – КБД, ТГК, КБН, фенолокислот та їх 

співвідношення. Використання даного методу дозволяє без впливу високої 

температури в оптимальних умовах середовища визначати як полярні 

феноли, так і фенолокислоти, які утворювалися в процесі їх біосинтезу. 

Методом газорідинної хроматографії насамперед визначався кількісний 

вміст означених полярних сполук. У той же час фенолокислоти були 

відсутні, не визначалися. Значно збільшився вміст КБД порівняно до вмісту 

ТГК. Вважаємо, що відбувалося взаємне перетворення каннабіноїдів, 

можливо,  їх ізомеризація як лабільних сполук. 



 

Висновки 

1. Уміст каннабіноїдних сполук і окремо ТГК був генетично 

обумовлений і залежав від батьківських форм конопель, узятих для 

схрещування. 

2. На основі отриманих результатів дослідження можна 

стверджувати, що метод тонкошарової хроматографії відображає 

природний процес біосинтезу сполук – КБД, ТГК, КБН та фенолокислот. 

Названий метод дозволяє без впливу на зразки високої температури, в 

оптимальних умовах середовища визначати як полярні феноли, так і 

фенолокислоти, які утворювалися в процесі їх біосинтезу. 

3. Методом газорідинної хроматографії не визначалися 

фенолокислоти, а також збільшувався вміст КБД відносно до вмісту 

ТГК. Вважаємо, що на співвідношення каннабіноїдних сполук впливала 

насамперед висока температура, відбувався процес взаємного 

перетворення каннабіноїдів та, можливо, ізомеризація їх як лабільних 

сполук.  

4. Визначений вплив різних методів хроматографії на якісний і 

кількісний склад індивідуальних речовин конопель має теоретичне і 

практичне значення. Не менш важливим буде використання означених 

методів залежно  від поставленої мети. 
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