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Вступ 

В останні роки значно поширилася наркоманія, оскільки поряд з 

використанням волокна конопель для промисловості застосовувалася й інша 

властивість рослин – синтез біологічно-активних речовин, які викликають у 

людини психотоміметичні реакції. Каннабіноїди конопель мало досліджені 

порівняно з іншими наркотиками, що пояснюється, насамперед їх лабільністю і 

нестійкістю та трудоємністю їх отримання. Можливо, коли ідентифікація 

чистих речовин буде продуктивнішою та дешевшою, вони знайдуть більш 

широке застосування в практичній і науковій медицині як лікарські препарати. 

Використання посівних конопель як джерела наркотичних сполук стало 

підставою для того, щоб звернути особливу увагу на існуючі сорти, кількісний 

уміст у них каннабіноїдних сполук  і біологічно-активного ТГК та його 

попередника КБД.  

З огляду на зазначене, здійснення науково-теоретичних розробок з 

вивчення біології каннабіноїдних речовин, створення нових методів й експрес-

методів їх ідентифікації, отримання нових сортів має не тільки теоретичне 

значення, а найголовніше, розв’язує соціальні завдання боротьби з 

наркоманією. Вивчення біогенетичних особливостей росту і розвитку багатьох 

сортів конопель допоможе з’ясувати низку закономірностей. Порівняльна 

оцінка біосинтезу між окремими каннабіноїдними сполуками, такими як 

фенолокислоти – каннабідіоловою (КБДК), тетрагідроканнабіноловою (ТГКК) 

кислотами та полярними фенолами – каннабідіолом (КБД) та 



тетрагідроканнабінолом (ТГК) пояснює біосинтетичний взаємозв’язок між 

цими речовинами. 

 

1. Біогенез та співвідношення каннабіноїдних сполук у сортах 

конопель Cannabis Sativa L. без зниження вмісту ТГК у процесі селекції 

Використання посівних конопель як джерела сировини стало підставою 

для того, щоб звернути особливу увагу на існуючі сорти, кількісний уміст у них 

каннабіноїдів - біологічно активного тетрагідроканнабінолу (ТГК), 

каннабідінолу (КБД) та фенолокислот – КБДК, ТГКК. Значної уваги заслуговує 

визначення їх біогенезу в онтогенезі та взаємозалежність накопичення фенолів і 

фенолокислот. 

Сорти, з якими не проводилася селекційна робота на зниження вмісту 

тетрагідроканнабінолу (ТГК) та споріднених з ним каннабіноїдних сполук, 

заслуговують особливої уваги. Визначення біосинтетичного процесу 

накопичення їх в онтогенезі, їх співвідношення та залежність біосинтезу один 

від одного представляє науково-практичний інтерес. Відомо, що почалась 

науково-практична робота з використання окремих каннабіноїдних речовин, 

зокрема каннабідіолу (КБД) як лікарського препарату. Тому, порівняння 

біосинтезу каннабіноїдних сполук у сортів з їх різним вмістом має теоретичне і 

практичне значення. 

З огляду на зазначене, здійснення науково-теоретичних розробок із 

вивчення біохімії каннабіноїдних речовин, створення нових методів й експрес-

методів їх ідентифікації, отримання нових сортів має не тільки теоретичне 

значення, але й найголовніше розв`язує соціальні завдання боротьби з 

наркоманією. Подальше вивчення окремих речовин каннабіноїдів допоможе 

використовувати їх як лікарські препарати. 

З метою визначення природно синтезованих каннабіноїдних сполук без 

втручання в біологічний процес людини, нами використано ряд однодомних та 

дводомних сортів конопель – ЮС-9, ЮСО-1 та Краснодарські 35. Представлені 

сорти за своїм походженням були пов`язані з південними італійськими і 



німецькими сортами та сортозразками. Із сортами ЮСО-1, ЮС-9 та 

Краснодарські 35 селекційна робота на зниження вмісту каннабіноїдних 

речовин не проводилась. У селекційній практиці вони використовувалися як 

вихідний матеріал. Крім того, що, перераховані сорти відрізнялись між собою 

за морфологічними, біологічними, господарсько-цінними ознаками, важливе 

значення набував генетичний фактор, обумовлений їх походженням. 

Рослини названих сортів були заетиковані та пронумеровані. Для аналізу 

відбирали листя стебла, дрібні листя суцвіття, оцвітину, квітки та загальну масу 

верхівки суцвіття. Відібрану масу аналізували у сирому вигляді. Диференціацію 

каннабіноїдних сполук здійснювали за положенням Rf кожної сполуки та 

забарвленням плям на хроматографічній пластині, при цьому порівнювали 

плями досліджуваних зразків та «свідка». Визначення проводили методом 

тонкошарової хроматографії на пластинах типу Silufol uw254R [1]. 

Аналіз літературних джерел, які стосуються виведення південних та 

південнодозріваючих сортів конопель, довів, що починаючи із 30-х років ХІХ 

століття намітився процес заміни місцевих сортів південними, які були більш 

врожайними за волокном і більш стійкими до хвороб та шкідників. Це був 

прогресивний процес. Заміна місцевих сортів південними у нашій країні була 

завершальним етапом відносно інших країн Європи та Америки, тому що кращі 

сорти у багатьох країнах Європи – Франції, Польщі, Угорщини, Югославії, 

Болгарії, Румунії, Німеччини, Іспанії та Америці були виведені на основі 

південних Італійських та інших сортів [2]. 

Селекціонери Америки використали досвід французьких коноплярів і за 

допомогою південних сортів, завезених з Італії, Угорщини, Туреччини, Китаю, 

Японії та Чилі, вивели врожайний сорт Ферралонія, що випробовували і 

частково вирощували у СРСР [2]. 

Отже, під впливом місцевих грунтово-кліматичних умов, гібридизації, 

проведеного добору, були створені більш врожайні сорти південного типу – 

південнодозріваючі. Практично всі сорти містили велику кількість 

каннабіноїдних речовин, у тому числі тетрагідроканнабінолу (ТГК) і 



фенолокислот – каннабідіолової (КБДК) і тетрагідроканнабінолової (ТГКК). Як 

бачимо, практично всі держави Європи та Америка використовували в 

селекційних цілях південні коноплі, які є більш врожайними, але не 

враховували їх наркотичні властивості, насамперед активну групу ТГК, 

тетрагідроканнабінолову кислоту та пов`язані з цим сооціальні проблеми 

суспільства. 

Поглиблюючи хімічні та фізичні методи дослідження Cannabis               

C.G. Farmilo [5, 6], C.G. Farmilo, T. Davis [7], F. Korte, H.I. Sieper [9]; U.Claussen 

and et Korte [3] та інші, що торкались питань пов’язаних з умовами 

вирощування конопель, покращивши методи судово-медичної експертизи та 

фармакології, не змогли отримати відповіді на питання, які нас цікавили. Проте 

деякі праці     P.S. Fetterman et ol, M,J. Doorenbos et ol [8], Ohlsson [10] змусили 

нас переглянути отримані результати робіт та переконатися у необхідності 

розглянути поставлені питання для вивчення біогенезу та трансформації 

каннабіноїдних сполук на сортах, які відрізнялися між собою за походженням, 

ареалом поширення, генетичними та іншими властивостями. Найбільш 

детально  в онтогенезі їх росту та розвитку визначити взаємозалежність 

біосинтезу окремих сполук однієї від іншої. 

Використовуючи сучасні аналітичні методи визначення каннабіноїдних 

сполук – тонкошарову хроматографію, ми намагалися окреслити зв'язок між 

окремими фенольними сполуками та їх біогенез у процесі росту і розвиту. 

Великий інтерес викликало визначення вмісту біологічно активного ТГК, КБД 

та особливо їх зв'язок з каннабіноїдними кислотами. На наш погляд, метод 

тонкошарової хроматографії дає можливість визначити каннабіноїдні кислоти, 

оскільки, як показали результати багаторічних аналізів, методом газорідинної 

хроматографії (ГРХ) кислоти не визначалися. 

Біосинтез каннабіноїдних сполук в онтогенезі в сортах, які аналізували, 

представлені за групами сортів  залежно від вмісту каннабіноїдних речовин. 

Сорти Краснодарські 35, ЮС-9 та ЮСО-1 вигідно відрізнялися високими 

господарсько-цінними, морфологічними, біологічними та іншими ознаками. 



Особливо важливого значення набував генетичний фактор, обумовлений їх 

походженням. Через це вивчення біосинтезу каннабіноїдних речовин в 

онтогенезі набував більш глибокого сенсу. Не менше значення мав процес 

біосинтезу окремих речовин: каннабідіолу (КБД), каннабінолу (КБН), 

тетрагідроканнабінолу (ТГК) та фенольних кислот їх взаємозв`язок та, 

можливо, взаємоперетворення (табл. 1). 

Таблиця 1 

Біогенез каннабіноїдних сполук у вегетативних та генеративних 

органах конопель Cannabis sativa L. в онтогенезі (ТШХ) 
 
 
 
Сорт 
  

К
ан

на
бі

но
їд

и 
(б

ал
и)

 Фази росту і розвитку 
3-4 пара 
листків 

Масова 
бутонізація 

Масове цвітіння Біологічна 
стиглість 
насіння 

Органи рослин, що аналізувалися 
Листя суцвіття 
(крупні) 

Листя стебла Листя 
суцвіття 
(дрібні) 

Оцвітина Квітка Загальна 
маса 
суцвіття 

ЮС-9 КБД 0 Слабі 
сліди 

0 0 0-сліди 0 4 

ТГК 0 сліди 0-1 1 3 0-1 10 
КБН 0 0 0-сліди 0-сліди 1 сліди 2 
ТГКК 3 1 4 8 4 1 8 
КБДК 2 4 3 4 4 3 7 

К
ра

сн
од

ар
сь

кі
 3

5 КБД 0 0-
сліди 

0 3 -  - 2-цвітіння 

ТГК сліди 0-
сліди 

1 10 - - 10-цвітіння 

КБН 0 0 0 3 - - 2-цвітіння 
ТГКК 2 2 7 сліди - - 6-цвітіння 
КБДК 2 2 5 7 - - 7-цвітіння 

ЮСО-
1 

КБД 0 1 Слабі сліди 0-сліди 1 Слабі 
сліди 

2 

ТГК 0 2 1 3 7 0-сліди 10 
КБН 0 0-

сліди 
0 сліди 8 7 0 

ТГКК 3 3 3 3 7 6 7 
КБДК 3 5 4 6 8 5 7 

 

 

Як показали результати хроматографічного аналізу, на ранніх стадіях росту 

і розвитку у 3–4 парах справжніх листків відбувалося накопичення 

каннабіноїдних сполук. Які займали найбільш низьку межу від лінії старту за 



фронтом руху фази зі значенням Rf-1,0147. Визначені сполуки мали жовто-

помаранчевий колір та були кваліфіковані як каннабідіолові кислоти – КБДК. 

Поряд з відміченими речовинами розташовувалися плями світло-малинового 

кольору, Rf яких складав – 1,0025. Визначені речовини віднесені до 

тетрагідроканнабінолової кислоти – ТГКК. 

Вказані сполуки визначалися на численному матеріалі у свіжих рослинних 

зразках, отриманих методом тонкошарової хроматографії. Вважаємо, що 

першими синтезувалися каннабіноїдні кислоти. Той факт, що каннабідіолова 

кислота (КБДК) фарбується, як і каннабідіол (КБК), у жовто-помаранчевий 

колір, а тетрагідроканнабідіолова кислота (ТГКК), як і тетрагідроканнабінол 

(ТГК), у малиновий, є важливим показником їх спорідненості. Хімічні 

структурні формули фенолів та кислот розрізняються наявністю лише 

радикалів. У каннабідіола та тетрагідроканнабінола радикал дорівнює H (R = H) 

у каннабідіолової та тетрагідроканнабідіолової кислоти COOH (R = COOH). 

Одночасно зі сказаним можна навести приклад хроматографічного розділення 

пігментів – хлорофілу «а» та хлорофілу «в». Структарні формули вказаних 

пігментів розрізняються між собою лише значенням радикалів R. У хлорофіла 

«а» у другому пірольному кільці радикал має метильну групу CH3. У хлорофіла 

«в» у другому пірольному кільці  радикал має альдегідну групу 

COH.(R=COOH). Пігменти виконують різні фізіологічні функції та зафарбовані 

у зелений та синьо-зелений кольори. 

На наш погляд, заслуговують на увагу роботи японських хіміків із Токіо – 

T.Yamauchi, G.Shoyama, H.Aramaki, A.Asuma and J.Nischioka [12], G.Shoyama, 

T.Yamauchi and J.Nischioka [11], які виділили каннабіноїдні кислоти – 

каннабігеролову, каннабіхроменову, каннабідіолову і тетрагідроканнабінолову 

із свіжих рослинних зразків. T.Yamanchi [13] ретельно вивчав cорти Cannabis, 

що генетично відрізнялися. Автор довів, що на початкових стадіях росту і 

розвитку відбувалося перетворення каннабігеролової кислоти у 

каннабіхроменову. У квіткових пагонах спостерігалося перетворення 

каннабігеролової кислоти у тетрагідроканнабінолову. 



У зв’язку з отриманими результатами та порівняння їх з іншими 

дослідженнями доцільно відмітити роботи U.Claussena and F.Korte [4], які 

зазначали, що має значення спосіб збирання зразків, їх фаза росту і розвитку, а 

також використання в процесі аналізу рослинних зразків чи смоли. 

У сортів ЮС-9 та ЮСО-1 вміст цих фенолокислот складав 3 бала. Менша 

кількість цих сполук відмічена у сорту Краснодарські 35, який екологічно 

пристосований до умов півдня. У північно - східних умовах України 

проявилася реакція сорту на тривалість дня і ночі, тому повільно протікали 

основні фази росту і розвитку рослин. Зміст каннабіноїдних кислот був значно 

меншим і складав 2 бали. Порівняння сортів, які пристосовані до різних умов 

вирощування, дає можливість більш упевнено стверджувати про окреслену 

закономірність. У фазу масової бутонізації – активного утворення генеративних 

органів аналізованих сортів разом з кислотами відбувався біосинтез фенолів – 

КБД та ТГК, які не синтезуються на ранніх стадіях. Каннабінол (КБН) був 

відсутній. Уміст фенолокислот – КБДК і ТГКК практично не змінювався і 

складав 3 – 4 бали. 

У період активного розвитку генеративних органів рослин (цвітіння) значно 

збільшувався вміст фенолокислот – КБДК і ТГКК у 2 – 2,5 рази. Кількість КБД 

та КБН з початку росту і розвитку рослин практично не збільшувалась і 

залишалася на рівні о-«сліди» – 1 бал. Спостерігався більш активний біосинтез 

ТГК у дрібних листках та оцвітині. Уміст цієї біологічно активної речовини 

збільшувався приблизно у 3 рази. 

Хроматографічний аналіз загальної маси суцвіття на стадії біологічної 

стиглості насіння показав, що всі сорти мали значну кількість каннабіноїдних 

сполук. Можна стверджувати, що в цей період синтезована значна кількість як 

фенолокислот КБДК, ТГКК, так і фенольних сполук – КБД, ТГК та КБН. За 

весь період вегетації у всіх аналізованих сортах уміст КБД залишався на 

незначном рівні о-«сліди» – 1 бал і лише в період біологічної стиглості насіння 

накопичення цієї речовини у сорту ЮС-9 – 4 бали, ЮСО-1 – 2 бали. У сорту 



Краснодарські 35 вміст був на рівні сорту конопель ЮСО-1 – 2 бали, але сорт у 

цей період знаходився у фазі цвітіння. 

Отримані результати аналізів генетично різних сортів ЮС-9, ЮСО-1 та 

Краснодарські 35 дають підстави вважати, що біосинтетичні процеси 

накопичення каннабіноїдних сполук відбувалися поступово і найбільша їх 

кількість спостерігалась у фазі біологічної стиглості насіння. 

Таким чином, результати хроматографічних аналізів свідчать, що біосинтез 

каннабіноїдних сполук залежав від стадій росту і розвитку рослин, які пов’язані 

з біологічною активністю всіх метаболічних циклів, під час яких генетична 

інформація реалізується у відповідних комплексах. Вважаємо, що зміни, які 

відбувалися в процесі вегетації на клітинному рівні, упливали на формування у 

рослин конопель відповідних метаболітів. 

Отримані результати аналізів, проведених методом тонкошарової 

хроматографії дводомних та однодомних сортів конопель, дають підставу 

стверджувати про характерні риси біосинтезу каннабіноїдних сполук в 

онтогенезі. Вважаємо, що синтез та накопичення фенолокислот КБДК та ТГКК 

тісно пов`язані  з синтезом та накопиченням окремих фенолів – КБД, ТГК і 

КБН (рис.1).  
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Рис. 1. Взаємозв’язок між біосинтезом фенолокислот ТГКК і КБДК та 

полярними фенолами ТГК і КБД у рослин конопель сорту ЮС-9  

У молодих рослин парними утворюються дві фенолокислоти – 

каннабідіолова (КБДК) та тетрагідроканнабінолова (ТГКК). Встановлено, що з 

активним ростом і розвитком генеративних органів рослин уміст фенолокислот 

збільшувався та були ідентифіковані в незначній кількості високополярні 

сполуки КБД, ТГК, в окремих рослинах КБН. Тобто, синтез КБД, ТГК та КБН 

тісно пов`язаний з фенолокислотами. По мірі накопичення фенолокислот 

спостерігалось утворення полярних фенолів. 

Збільшення вмісту ТГК відмічено в період біологічної стиглості насіння. 

Уміст КБД за період вегетації суттєво не змінювався. 

Аналізуючи результати хроматографічного аналізу за період вегетації 

рослин, можна зробити висновок, що значна кількість фенолокислот КБДК, 

ТГКК та фенолів КБД, ТГК і КБН ідентифіковано в оцвітині, потім у дрібних 

листках суцвіття і квітках. Крупні листки, які розташовані на стеблах рослин, 

синтезували меншу кількість цих сполук. 



Таким чином, біосинтез фенолокислот КБДК та ТГКК тісно пов`язаний з 

наступним біосинтезом полярних фенолів КБД, ТГК та КБН. 

 

2.Біогенез та співвідношення каннабіноїдних сполук у сортах конопель 

Cannabis Sativa L. з активним зниженням умісту ТГК у процесі селекції 

Узяті для аналізів сорти конопель ЮСО-14, ЮСО-16 та ЮСО-29 за своїм 

походженням були більш близькими до групи середньоруських сортів. Для їх 

виведення були використані німецькі Однодомні Бернбургські,  французькі та 

угорські коноплі.  

Представлені сорти характеризуються високими господарсько-цінними 

ознаками: врожаєм стебел, волокна, насіння, виравністю стеблестою, стійкістю 

до шкідників та хвороб, а також однорідністю стеблестою за статевим складом. 

У таблиці 2 наведені середні показники аналізованих сортів. Рослини 

вказаних сортів були заетиковані і пронумеровані. В основні фази росту і 

розвитку рослин аналізували одиничні рослини, з яких відбирали листя, 

розташоване на стеблі, дрібне листя суцвіття, оцвітини та квітки. 

Загальна характеристика сортів за вмістом фенолокислот – КБДК і ТГКК та 

фенолів – КБД, ТГК і КБН свідчили, що біосинтез означених речовин 

відбувався повільніше і вміст їх значно менший порівняно з сортами, у яких не 

проводилася селекційна робота на зменшення або повну відсутність ТГК 

(табл.1). 

Аналіз результатів, отриманих методом тонкошарової хроматографії, 

дозволив відмітити, що в молодих рослинах сортів конопель ЮСО-14, ЮСО-16 

та ЮСО-29, відібраних у фази 3-4 пар листків синтезувалась одна 

фенолокислота – КБДК. Уміст цієї сполуки складав – «сліди»-1 – 2 бали. 

Біосинтез полярних фенолів – КБД, ТГК та КБН не відбувався. У сорту 

конопель ЮСО-29 за період вегетації спостерігалася менша здатність до 

синтезу каннабіноїдних речовин: тетрагідроканнабінолова килота не 

синтезувалася, кількість КБДК складала «сліди». 



У період активного росту і розвитку генеративних органів – фазу масової 

бутонізації у сортів конопель ЮСО-14 та ЮСО-16 на рівні зі збільшенням 

вмісту фенолокислоти КБДК відбувався синтез у незначній кількості ТГК, КБД, 

але у сорту конопель ЮСО-29 біосинтез КБД, ТГК та КБН не відбувався. 

У фазу масового цвітіння хроматографічному аналізу підлягали крупні 

листки, дрібні листки суцвіття та квітки. У дрібних листках суцвіття, оцвітини 

та квітках збільшувався вміст фенолокислоти КБДК до 6 балів. Крупні листки 

стебла мали незначне зменшення цієї речовини. У крупних листках стебла та 

дрібних листках суцвіття біосинтез ТГКК не відбувався, але оцвітина та квітки 

накопичували цієї сполуки до 1 бала. Тетрагідроканнабінол (ТГК) був відсутній 

у всіх аналізованих органах рослин. 

Таблиця 2 

Біогенез каннабіноїдних речовин у вегетативних та генеративних 

органах рослин конопель в онтогенезі 
 
 
 
Сорт 
  

К
ан

на
бі

но
їд

и 
(б

ал
и)

 Фази росту і розвитку 
3-4 пара 
листків 

Масова 
бутонізація 

Масове цвітіння Біологічна 
стиглість 
насіння 

Органи рослин, що аналізувалися 
Листя 
суцвіття 
(крупні) 

Листя стебла Листя 
суцвіття 
(дрібні) 

Оцвітина Квітка Загальна 
маса 
суцвіття 

ЮСО-
14 

КБД 0 сліди 0-сліди 0 0-сліди 0-сліди 4 

ТГК 0 0 0 0 0 0 7 
КБН 0 0 0-сліди сліди слабі 

сліди 
слабі 
сліди 

4 

ТГКК 0 0 0 0 1 1 - 
КБДК 1 4 3 6 6 6 7 

ЮСО-
16 

КБД 0-
сліди 

сліди 0 0 0-сліди 0 5 

ТГК 0 0-
сліди 

0 0 0 0 10 

КБН 0 0-
сліди 

слабкі сліди слабкі 
сліди 

0-сліди 0-сліди 3 

ТГКК 0 0 0 0 1 0 - 
КБДК 2 4 5 6 6 4 7 

ЮСО-
29 

КБД 0 0 0 0-сліди 0-сліди 0-сліди 1 

ТГК 0 0 0 0 0 0 2 
КБН 0 0 0 0-сліди 2 1 2 



ТГКК 0 0 0 0 0 0 1 
КБДК сліди 3 1 2 2 2 3 

 

У фазу масового цвітіння підлягали хроматографічному аналізу великі 

листки стебла, дрібні листки суцвіття, оцвітина та квітки. Спостерігалося 

збільшення вмісту КБДК до 6 балів у дрібних листках суцвіття, оцвітині та 

квітках. Великі листки стебла мали незначне зменшення цієї речовини. У 

великих листках стебла і дрібних листках суцвіття біосинтез ТГКК не 

відбувався, але оцвітина та квітки накопичували ці сполуки до 1 бала. 

Тетрагідроканнабінол був відсутній у всіх аналізованих органах рослин. Уміст 

КБД та КБН складав незначну кількість – 0-«сліди» балів. 

Порівнюючи накопичення вмісту каннабіноїдних сполук в стадію 

біологічної стиглості насіння з ранніми фазами росту і розвитку рослин, можна 

констатувати значне збільшення всіх визначених речовин у цю стадію. Уміст 

КБДК у сортів ЮСО-14 та ЮСО-16 збільшувався приблизно у 7 разів. У сорту 

ЮСО-29 спостерігалась інша закономірність: збільшення вмісту КБДК 

відбувалося зі «слідів» до 3 балів. Біосинтез ТГКК відбувався повільно 

протягом усієї вегетації рослин від повної відсутності до 1 бала. Уміст КБД та 

КБН практично не збільшувався, але в фазу біологічної стиглості насіння 

складав 4 бали. 

Однодомний сорт конопель ЮСО-29 значно відрізнявся від сортів ЮСО-14 

та ЮСО-16, оскільки у відмічені фази росту і розвитку мав незначну кількість 

усіх каннабіноїдних речовин. Накопичення каннабідіолової кислоти (КБДК) 

протягом вегетації рослин відбувалося повільно і складало – «сліди» – 3 бали. 

Практично була відсутня тетрагігдоканнабінолова кислота (ТГКК) і лише у 

фазу біологічної стиглості насіння її вміст склав 2 бали. 

Отже, на підставі отриманих результатів хроматографічного аналізу 

однодомних сортів конопель ЮСО-14, ЮСО-16 та ЮСО-29, з якими 

проводилася селекційна робота на зниження вмісту тетрагідроканнабінолу 

(ТГК), нами виявлена незначна кількість усіх каннабіноїдних речовин. 

Насамперед знизився біосинтез тетрагідроканнабінолової кислоти (ТГКК). 



Протягом вегетації ця сполука не синтезувалася і лише в фазу масового 

цвітіння її вміст був визначений у певній кількості в оцвітинах. Уміст 

каннабідіолової кислоти (КБДК) із сортів поступово збільшувався та поряд з 

нею в основні фази росту і розвитку синтезувалася незначна кількість 

каннабідіолу (КБД). 

Таким чином, спостерігалася фізіологічна залежність між біосинтезом 

фенолокислот ТГКК і КБДК та полярними фенолами ТГК та КБД (рис.2).  
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Рис. 2. Взаємозв’язок між біосинтезом фенолокислот ТГКК і КБДК   та 

полярними фенолами ТГК і КБД рослин конопель сорту ЮСО-29 

Постійний відбір рослин 13 сортів з відсутністю ТГК призводив до 

зниження вмісту не лише ТГК, але й ТГКК. Вбачаємо пряму залежність між 

цими сполуками. На основі отриманих досліджень можемо припустити, що 

каннабіноїдні сполуки є лабільними речовинами і, можливо, під дією 

ферментних систем, або підвищення температури, відбувалося часткове 

перетворення ТГКК у ТГК. 

 

Висновки 

1. Встановлено, що накопичення фенольних сполук – каннабіноїдів у 

рослин в онтогенезі пов’язано з органогенезом, починаючи з початку їх росту 



та розвитку і закінчуючи біологічною стиглістю зі збільшенням їх кількості в 

цей період. 

2. Біосинтез фенольних сполук у рослинах конопель відбувався на 

початкових фазах росту і розвитку рослин у формі фенолокислот – 

каннабідіолової (КБДК) та тетрагідроканнабінолової (ТГКК). 

3. У сортах конопель, з якими не проводилася селекційна робота на 

зниження вмісту тетрагідроканнабінолу (ТГК), у молодих рослинах відбувався 

біосинтез каннабіноїдних сполук в основному у формі двох фенолокислот – 

каннабідіолової (КБДК) та тетрагідроканнабінолової (ТГКК). 

4. Ідентифікація каннабіноїдних сполук у сортів конопель, з якими 

проводилась селекційна робота на зниження вмісту тетрагідроканнабінолу 

(ТГК) дала можливість встановити відсутність біосинтезу 

тетрагідроканнабінолової кислоти (ТГКК) в період вегектативного та 

генеративного розвитку рослин. 

5. Порівняння залежності між процесами біосинтезу фенолокислот – 

КБДК і ТГКК та полярними фенолами – КБД та ТГК пояснює взаємозв’язок 

між цими сполуками. У сортах конопель, де біосинтез каннабіноїдних кислот 

відбувався природно, без відбору на зниження вмісту  ТГК відбувався біосинтез 

двох фенолокислот – КБДК та ТГКК.  

6. Околоплідники та дрібне листя суцвіття є найбільш активним місцем 

біосинтезу та локалізації каннабіноїдних сполук. 

7. Біосинтез КБД у сортів конопель, які аналізували протягом всього 

періоду вегетації, був незначним порівняно з іншими каннабіноїдними 

сполуками. 
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ЗМІСТ 

Вступ 

1. Біогенез та співвідношення каннабіноїдних сполук у сортах конопель 

Cannabis Sativa L. без зниження їх вмісту у процесі селекції 

2. Біогенез та співвідношення каннабіноїдних сполук у сортах конопель 

Cannabis Sativa L. з активним зниженням умісту ТГК у процесі селекції 

Висновки 

 

 


