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Б і о л о г і я  т а  ф а р м а ц і я

n-кумарової кислоти, сильна антибактеріальна дія ко-
фейної кислоти�� Ферулова кислота виявляє проапоп-
тичний ефект у ранових клітинах та антибактеріальну 
активність�� Гідроксикоричні кислоти пом’якшують 
побічні явища медикаментозних препаратів�� Препа-
рати з гідроксикоричними кислотами істотно підви-
щують ефективність антибіотиків та зменшують три-
валість захворювань і число ускладнень [1, 2, 5]��

На теперішній час склад БАР кореневищ з кореня-
ми рослин роду Примула – примули зубчастої, примули 
Юлії та примули скельної не вивчений�� З джерел літе-
ратури відомо, що представники роду Примула прояв-
ляють антимікробні, протизапальні, антиоксидантні, 
відхаркувальні, жовчогінні та сечогінні властивості, що 
обумовлено наявністю у даних видах сполук фенольної 
природи [3]��

Метою даної роботи було провести аналіз якісно-
го складу та визначити кількісний вміст флавоноїдів 
і гідроксикоричних кислот у підземних органах трьох 
культивованих видів роду Primula L�� – примули зубчас-
тої, примули Юлії та примули скельної��

Матеріали та методи дослідження
Матеріалом для дослідження були кореневища з ко-

ренями культивованих видів роду Primula L�� – примули 
зубчастої – Primula denticulate Smith, примули Юлії – 
Primula juliae Kusn., примули скельної – Primula saxatilis 
Коm., які заготовляли на науково-дослідній ділянці відділу 
квітниково-декоративних рослин Національного ботаніч-
ного саду імені М�� М�� Гришка НАН України�� Кореневища 
з коренями заготовляли восени, після завершення періоду 
вегетації, відмирання надземної частини рослини (в кінці 
вересня на початку жовтня 2016 р��)��

Кількісний вміст суми фенольних сполук у дослід-
жуваній сировині у перерахунку на кислоту галову виз-
начали спектрофотометричним методом при довжині 
хвилі 270 нм, суми гідроксикоричних кислот – у пе-
рерахунку на хлорогенову кислоту при довжині хвилі 
327 нм та розмаринову кислоту при довжині хвилі та 
505 нм, суми флавоноїдів – у перерахунку на рутин 
при довжині хвилі 415 нм та в перерахунку на апігенін 
при довжині хвилі 393 нм�� Оптичну густину розчинів 
вимірювали на спектрофотометрі Lambda 25 UV (Perkin 
Elmer, США) у кюветі з товщиною шару 10 мм [8-10]��

Розділення суми флавоноїдів на окремі компоненти 
здійснювали методом ВЕРХ на хроматографі Agilent 
Technologies 1200�� Як рухому фазу використовували 

ацетонітрил (А) та 0,1 % розчин мурашиної кислоти у 
водi (В)�� Розділення проводили на хроматографічні ко-
лонці Zorbax SB-С18 (3,5 мкм, 150 x 4,6 мм) (Agilent 
Technologies, USA)�� Режим хроматографування: швид-
кість потоку через колонку 0,25 мл/хв��, температура 
термостату 30 ˚C, об’єм інжекції 4 мкл�� Градієнтний 
режим елюювання наведений у табл�� 1�� Детекцiю про-
водили з використанням дiодно-матричного детектора 
з реєстрацією сигналу при довжині хвилі – 280, 365 нм 
(для флавоноїдів) та 250, 275 нм (для гідроксикоричних 
кислот) та фіксацією спектрів поглинання в дiапазонi 
210-700 нм [6, 7]��

Пробопідготовка. Наважку сировини кожної про-
би 1,0 г екстрагували у 5 мл 70 % (для флавоноїдів) та 
60 % (для гідроксикоричних кислот) розчину етилово-
го спирту на ультразвуковій бані при 80 ˚С впродовж 4 
год (для гідроксикоричних кислот) та 5 год�� (для фла-
воноїдів) у скляних герметичних віалах із тефлоновою 
кришкою�� Отриманий екстракт центрифугували при 
3000 об/хв та фільтрували крізь одноразові мембранні 
фільтри з порами 0,22 мкм [6, 7]��

Результати дослідження та їх обговорення
Спектрофотометричним методом було встановлено 

кількісний вміст суми фенольних сполук, флавоноїдів 
та гідроксикоричних кислот у кореневищах з коренями 
трьох досліджуваних об’єктів�� Результати наведено в 
таблиці 2��

Відповідно до результатів дослідження найбільший 
вміст суми фенольних сполук та флавоноїдів у перерахун-
ку на рутин міститься у підземних органах примули Юлії 
– 1,46 % та 1,09 % відповідно, суми гідроксикоричних 
кислот у перерахунку на хлорогенову кислоту – в корене-
вищах з коренями примули скельної – 2,4 %��

Таблиця 1
Параметри градієнтного режиму елюювання

Флавоноїди
Час, хв 0 20 22 30

Елюент А, % 30 70 100 100
Елюент В, % 70 30 0 0

Гідроксикоричні кислоти
Час, хв 0 25 27 35

Елюент А, % 25 75 100 100
Елюент В, % 75 25 0 0

Таблиця 2
Кількісний вміст суми фенольних сполук у підземних органах примули зубчастої (Primula denticulata Smith), примули Юлії 
(Primula Juliae Kusn.) та примули скельної (Primula saxatilis Коm.)

Група БаР
Вміст БаР, %

Primula denticulata Smith Primula Juliae Kusn. Primula saxatilis Коm.
Сума фенольних сполук 1,11 ± 0,02 1,46 ± 0,01 0,87 ± 0,01
Сума флавоноїдів 0,08 ± 0,01 1,09 ± 0,01 0,29 ± 0,01
Сума гідроксикоричних кислот 2,01 ± 0,01 1,49 ± 0,01 2,4 ± 0,01


