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дОСЛІдЖеннЯ ФенОЛЬниХ СПОЛуК у КОРенеВиЩаХ 
З КОРенЯМи PRIMULA DENTICULATE SMITH, PRIMULA 
JULIAE KUSN., PRIMULA SAXATILIS КОM.
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флавоноїди, гідроксикоричні кислоти, кореневища з коренями, спектро-
фотометрія, високоефективна рідинна хроматографія��

Спектрофотометричним методом встановлено якісний склад та 
визначено кількісний вміст суми фенольних сполук у перерахунку 
на галову кислоту, суми гідроксикоричних кислот у перерахунку на 
розмаринову та хлорогенову кислоти, суми флавоноїдів у перера-
хунку на рутин та апігенін у підземних органах примули зубчастої, 
примули Юлії та примули скельної�� Методом ВЕРХ у досліджува-
них об’єктах ідентифіковано глікозиди флавонолів: рутин, ізоквер-
цитрин, кемпферол та флавон – лютеолін, а також гідроксикоричні 
кислоти: гідроксифенілоцтову, хлорогенову, кофейну, сирінгову, п-
кумарову, ферулову, синапову, цинамову, хінну та встановлено їх 
кількісний вміст��
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иССЛедОВание ФенОЛЬнЫХ СОединениЙ В 
КОРнеВиЩаХ С КОРнЯМи PRIMULA DENTICULATE 
SMITH, PRIMULA JULIAE KUSN., PRIMULA SAXATILIS 
KOM.

Ключевые слова: примула зубчатая, примула Юлии, примула 
скальная, флавоноиды, гидроксикоричные кислоты, корневища с 
корнями, спектрофотометрия, высокоэффективная жидкостная хро-
матография��

Спектрофотометрическим методом установлен качественный 
состав и определено количественное содержание суммы феноль-
ных соединений в пересчете на галловую кислоту, суммы гидрок-
сикоричных кислот в пересчете на розмариновую и хлорогеновую 
кислоты, суммы флавоноидов в пересчете на рутин и апигенин в 
подземных органах примулы зубчатой, Юлии и скальной�� Методом 
ВЭЖХ в исследуемых объектах идентифицированы гликозиды фла-
вонолов: рутин, изокверцитрин, кемпферол и флавон – лютеолин, а 
также гидроксикоричные кислоты: гидроксифенилуксусная, хлоро-
геновая, кофейная, сиринговая, п-кумаровая, феруловая, синаповая, 
цинамовая, хинная; установлено их количественное содержание��
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Keywords: drumstick primrose, Julia’s primrose, rock primrose, 
flavonoids, hydroxycinnamic acids, rhizomes with roots, spectrophotometry, 
high performance liquid chromatography��

The qualitative composition and the quantitative content of 
the sum of phenolic compounds in recount to the gallic acid, sum of 
hydroxycinnamic acids in recount to the rosmarinic and chlorogenic 
acids, sum of flavonoids in recount to the rutin and apigenin in the 
underground organs of drumstick primrose, P�� Julia and P�� rock was 
determined by spectrophotometric method�� By the HPLC method in 
the studied objects was identified and defined quantitative content of 
glycosides of flavonols: rutin, isoquercitrin, kaempferol and flavon – 
luteolin, and hydroxycinnamic acids: hydroxyphenylacetate, chlorogenic, 
caffeic, syringic, p-coumaric, ferulic, sinapic, cinnamic, quinic��




