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Анотація. У даній роботі викладені результати дослідження якісного складу та 
кількісного вмісту фенольних сполук (гідроксикоричних кислот та флавоноїдів) у суцвіттях 
чорнобривців розлогих низькорослої форми сорту «Голдкопфен» та чорнобривців 
прямостоячих високорослої форми сорту «Гаваї». Методом ВЕРХ у досліджуваній 
рослинній сировині встановлений якісний склад та кількісний вміст різних класів фенольних 
сполук: гідроксикоричних кислот (кавова, хлорогенова) та флавоноїдів (патулетин, 
патулетрин, кверцетин, рутин, апігенін), визначені характерні особливості для кожного 
сорту, що вивчалися. Отримані результати дозволяють вважати суцвіття досліджуваних 
сортів перспективними для отримання нових фітопрепаратів. 
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Вступ 

До класу фенольних сполук відносять вторинні метаболіти рослинного 

походження, що представлені низько- або високомолекулярними речовинами, 

молекули яких містять гідроксильні групи, безпосередньо сполучені з атомами 

вуглецю бензойного ядра. Найважливішими з них є флавоноїди та 

гідроксикоричні кислоти, які розповсюджені у природі та мають широкий 

спектр біологічної активності. Флавоноїди беруть участь в окисно-відновних 

процесах, виявляють Р-вітамінну, жовчогінну, спазмолітичну, діуретичну, 

гіпоглікемічну активність та мають значний гепатопротекторний ефект. Для 

гідроксикоричних кислот характерним є антиоксидантна, імунотропна, 

жовчогінна та антимікробна активність. Підтверджена роль гідроксикоричних 



кислот у профілактиці та лікуванні ожиріння, діабету та асоційованих з ними 

порушень [1, 2, 3]. 

Рослини роду Tagetes L. містять широкий спектр біологічно активних 

сполук. За даними літератури, у складі рослин роду Tagetes L. зустрічаються 

флавоноїди ‒ похідні флавону (лютеолін та його глікозиди) та флавонолу. Для 

чорнобривців розлогих характерний вміст таких сполук, як ізорамнетин-7-О-

галактозид, патулетин, патулетрин, кверцетагетин-7-О-глікозид, кемпферол, 

кемферитрин, кверцетагетин, мірицетин, хризокріол-7-О-(6-О-α-L-

арабінофуранозил)-β-D-глюкопіранозид, а для чорнобривців прямостоячих – 

кверцетин, кверцетагетин та його глікозиди, кемпферол, кемпферитрин та ін. 

Також з чорнобривців прямостоячих виділені глікозиди 6-гідроксикемпферол-

О-гексозид та патулетин-О-гексозид. У складі рослин роду чорнобривці 

встановлено присутність таких гідроксикоричних кислот як хлорогенова, 

розмаринова, кавова та ферулова. Фенольні сполуки рослин роду Tagetes L. 

виявляють антиоксидантну, аналгетичну, антимікробну, протизапальну, 

гепатопротекторну та ранозагоювальну активність [2, 4, 5].   

Доцільним є дослідження вмісту фенольних сполук (флавоноїдів та 

гідроксикоричних кислот) розповсюджених сортів видів роду Tagetes L. з 

метою розширення сировинної бази для отримання нових фітопрепаратів. 

Метою нашої роботи було визначення якісного складу та кількісного 

вмісту фенольних сполук у суцвіттях чорнобривців розлогих низькорослої 

форми сорту «Голдкопфен» (Tagetes patula nana L. var. «Goldkopfen») та 

чорнобривців розлогих високорослої форми сорту «Гаваї» (T. erecta plena L. var. 

«Hawaji») методом ВЕРХ. 

Матеріали і методи 

Об’єкти дослідження - суцвіття ч. розлогих низькорослої форми сорту 

«Голдкопфен» та ч. прямостоячих високорослої форми сорту «Гаваї». Зразки 

зібрані протягом вегетаційного періоду з культивованих рослин у різних 

регіонах України. Рослинну сировину було заготовлено, висушено та 

підготовлено до аналізу згідно стандартних методик. 



Для проведення аналізу попередньо отримували водно-спиртовий витяг, 

приготований наступним чином: 

0,5 г (точна наважка) подрібненої до розміру часток близько 0,1 мм 

рослинної сировини вносили в конічну колбу місткістю 100 мл, додавали 25 мл 

50 % етанолу, нагрівали зі зворотнім холодильником на киплячій водяній бані 

протягом 45 хв. Після охолодження екстракт відфільтровували в мірну колбу 

ємністю 25,0 мл крізь фільтр «червона стрічка» та доводили об’єм тим самим 

розчинником до позначки. Екстракцію проводили двічі. До колонки приладу 

вводили 5 мкл отриманого розчину. 

Якісний склад та кількісний вміст фенольних сполук у рослинній сировині 

визначали методом ВЕРХ на хроматографі «Shimadzu HPLC-system, ser.20» з 

діодноматричним детектором. Хроматографічна колонка (l=250 мм, d=4,6 мм) 

«Phenomenex Luna C18(2)» [6].  
У якості рухомих фаз використовували: розчин кислоти трифтороцтової 

0,1 % у воді, розчин кислоти трифтороцтової 0,1 % у ацетонитрилі. Швидкість 

подання рухомої фази 1 мл/хв, робочій тиск елюенту 240-300 кПА, температура 

термостату 35°С. Спектр фіксували в діапазоні 190-600 нм (λ=313-350 нм). 

Ідентифікацію компонентів проводили за часом утримування та 

відповідності УФ-спектрів речовинам-стандартам. В якості стандартів 

застосовували хлорогенова кислота фірми «Acros organics» (98%), кавова 

кислота фірми «Sigma» (≥98%), рутин тригідрат фірми «Sigma» (≥94%), 

кверцетин фірми «Sigma» (≥95%). 

Результати 

За допомогою ВЕРХ у складі суцвіть ч. розлогих та ч. прямостоячих 

досліджуваних сортів визначено 7 фенольних сполук, серед яких 

гідроксикоричні кислоти (хлорогенова та кавова), а також флавоноїди 

(кверцетин, рутин, апігенін). Розрахований кількісний вміст виявлених речовин 

представлено у таблиці 1 та на рисунку 1, 2. За відомими характеристиками 

спектрів ідентифіковано флавоноїди патулетин та патулетрин. 

 



Таблиця 1 

Кількісний вміст фенольних сполук у суцвіттях ч. розлогих та 

ч. прямостоячих, визначений методом ВЕРХ ( ±∆ ), %, (n=6, P=95 %) 

Досліджуваний 
зразок 

Вміст фенольних сполук 

Хлорогенова 
кислота 

Кавова 
кислота 

Рутин Апігенін Кверцетин 

До гідролізу 
T. patula nana L. 

var «Goldkopfen» 
0,1255± 
0,0019 

0,0041± 
0,0001 

0,0402± 
0,0006 

0,0187± 
0,0003 

0,7050± 
0,0106 

T. erecta plena L. 
var «Hawaji» 

0,0976± 
0,0015 

0,0086± 
0,0001 

Сліди Сліди Сліди 

Після гідролізу 
T. patula nana L. 

var «Goldkopfen» 
0,0352± 
0,0005 

0,0187± 
0,0003 

- - 
0,9067± 
0,0136 

T. erecta plena L. 
var «Hawaji» 

0,0380± 
0,0006 

0,0178± 
0,0003 

- - 0,1215± 
0,0018 

 

 
Рис. 1. Спектр T. patula nana L. var. «Goldkopfen» 

 



 
Рис. 2. Спектр T. erecta L. plena var. «Hawaji» 

 

Як видно з наведених результатів, досліджувані сорти суттєво 

відрізняються за вмістом біологічно активних речовин з групи фенольних 

сполук. Для суцвіть чорнобривців розлогих низькорослої форми сорту 

«Голдкопфен» характерним є високий вміст хлорогенової кислоти, кверцетина 

та патулетина. Рослинна сировина даного виду містить невеликі концентрації 

кавової кислоти, патулетрину, рутину та апігеніну. Суцвіття ч. прямостоячих 

високорослої форми сорту «Гаваї» відрізняються вищим вмістом кавової 

кислоти та патулетрина, але нижчими концентраціями хлорогенової кислоти. 

Кверцетин, рутин та апігенін у суцвіттях ч. прямостоячих сорту «Гаваї» 

присутні у слідових кількостях.  

Після проведення гідролізу у досліджуваній сировині визначалися із 

гідроксикоричних кислот кавова та хлорогенова, із флавоноїдів - кверцетин. 

Отримані якісні результати не суперечать відомими літературним даним 

щодо хімічного складу рослинної сировини видів роду Tagetes L. [2, 4, 5]. 

Розходження з літературними джерелами щодо кількісного вмісту біологічно 

активних фенольних сполук можуть бути пояснені як сортовими 

характеристиками рослин, так і впливом умов зростання [2, 4, 5]. 



Висновки 

Досліджено якісний склад та кількісний вміст фенольних сполук у 

суцвіттях чорнобривців розлогих низькорослої форми сорту «Голдкопфен» 

(Tagetes patula nana L. var. «Goldkopfen») та чорнобривців прямостоячих 

високорослої форми сорту «Гаваї» (T. erecta plena L. var. «Hawaji») методом 

ВЕРХ. 

Суцвіття Tagetes patula nana L. var. «Goldkopfen» и Tagetes erecta plena L. 

var. «Hawaji» відрізняються високим вмістом хлорогенової та кавової кислот, 

патулетину та патулетрину. Для рослинної сировини ч. розлогих низькорослої 

форми сорту «Голдкопфен» характерний вміст рутину, апігеніну та кверцетину. 

Отримані результати дозволяють вважати суцвіття досліджуваних сортів 

перспективними для отримання нових фітопрепаратів. 
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Abstract. The most important natural phenolic compounds are flavonoids and 

hydroxycinnamic acids. They are common in nature and exhibit a wide range of biological activity. 
Flavonoids (derivatives of flavone and flavonol) and hydroxycinnamic acids (chlorogenic, caffeic, 
rosemary and ferulic) were identified in the inflorescences of plants of the genus Tagetes L.  
Phenolic compounds of plants of the genus Tagetes L. show the antioxidant, analgesic, anti-
inflammatory, hepatoprotective and wound-healing activity. 

The aim of our work was to determine the qualitative composition and quantitative content of 
phenolic compounds in the inflorescences of Tagetes patula nana L. var. «Goldkopfen» and Tagetes 
erecta plena L. var. «Hawaji» by HPLC. 

Materials and methods. Plant raw materials were picked from cultivated plants during the 
growing season, dried and prepared for analysis according to standard methods. The content of 
phenolic compounds was determined in ethanol extract from dried plant materials by HPLC. The 
identification of the components was conducted according to the detention time and in the 
correspondence of the UV spectra to the standard substances. 



Results. In the plant raw material was found 7 phenolic compounds as flavonoids as well 
hydroxycinnamic acids. The quantitative content of chlorogenic and caffeic acids, quercetin, rutin, 
apigenin was determined. According to the well-known characteristics of the spectra identified 
patuletin and patuletrin. The inflorescences Tagetes patula nana L. var. «Goldkopfen» is 
characterized by a high content of chlorogenic acid, quercetin, patuletin, caffeic acid, patuletrin, 
rutin, apigenin. The inflorescences of Tagetes erecta plena L. var. «Hawaji» are differentiate by a 
comparable high content of caffeic acid and patuletrin, but the lower concentrations of chlorogenic 
acid, as well as the presence of only trace amounts of quercetin, rutin, apigenin. 

Conclusions. The qualitative composition and quantitative content of phenolic compounds in 
the inflorescences of Tagetes patula nana L. var. «Goldkopfen» and Tagetes erecta plena L. var. 
"Hawaji" were determination by the method HPLC. The inflorescences of Tagetes patula nana L. 
var. «Goldkopfen» and Tagetes erecta plena L. var. «Hawaji» are differ by its high content of 
chlorogenic and caffeic acids, patuletin and patuletrin. 

Key words: Tagetes L., phenolic compounds, flovonoids, hydroxycinnamic acids. 
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