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Дослідження насіння рослин роду Tagetes L. як джерела  
насичених жирних кислот 

Малюгіна О.О., Смойловська Г.П. 
Кафедра фармакогнозії, фармхімії і технології ліків, 

Запорізький державний медичний університет 
м. Запоріжжя, Україна 
maluginaea@gmail.com 

 
Вступ. Насичені жирні кислоти – це одноосновні жирні кислоти, у 

структурі яких відсутні подвійні зв’язки між сусідніми атомами вуглецю[2]. В 
організмі людини вони відіграють широкий спектр важливих фізіологічних 
функцій. Вони входять до структури фосфоліпідів клітинних мембран, 
мієлінової оболонки нейронів, легеневого сурфактанту, беруть участь у синтезі 
холестерину та, через нього, у синтезі стероїдних гормонів, метаболізмі ряду 
вітамінів та мікроелементів, є джерелом енергії. Тваринні жири, багаті 
насиченими жирними кислотами (тюленячий жир) застосовувалися народами 
крайньої півночі для попередження пошкодження легень низькою 
температурою [1, 5]. Основою для синтезу більшості вищих жирних кислот в 
людському організмі є пальмітинова кислота [5]. 

Дослідження лікарської рослинної сировини з метою пошуку нових 
джерел насичених жирних кислот має велику практичну та наукову цінність. 

Метою цієї роботи було дослідження вмісту жирних кислот у насінні 
чорнобривців розлогих низькорослої форми сорту «Голдкопфен» (Tagetes patula 
nana L. var. «Goldkopfen») та чорнобривців прямостоячих високорослої форми 
сорту «Гаваї» (Tagetes erecta plena L. var. «Hawaji»). 

Матеріали та методи. Для дослідження використовували повітряно-сухе 
насіння чорнобривців розлогих низькорослої форми сорту «Голдкопфен» та 
чорнобривців прямостоячих високорослої форми сорту «Гаваї», яке 
заготовлювали на дослідних ділянка у період активного цвітіння (липень-
вересень) 2012-2014 рр. у фазі повної зрілості насіння. 

Визначення вмісту жирних кислот здійснювалось шляхом перетворення 
тригліцеридів жирних кислот у метилові ефіри жирних кислот з наступним 
аналізом методом газорідинної хроматографії [3, 4]. 

Повітряно-суху рослинну сировину (насіння) подрібнювали та піддавали 
екстрагуванню н-гексаном у співвідношенні (об/об) 1:2, отриманий екстракт 
випарювали. Метилування жирних кислот здійснювали відповідно до 
стандартних методик за допомогою розчину 2 моль/дм3 метилату натрію у 
метанолі. Суму метилових ефірів розводили гексаном безпосередньо перед 
набором у мікрошприц. Якісний склад та кількісне співвідношення метилових 
ефірів жирних кислот визначали за допомогою хроматографа «НР» 6890 series з 
полум’яно-іонізаційним детектором. Для розділення використовували 
капілярну колонку запрограмовану наступним чином: температура термостату 
196°С, температура інжектора 250°С, температура печі інжектора 275°С. Газ-
носій – азот (40 мл/мин), обсяг проби – 1 мм3.  
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Вміст жирних кислот визначали за методикою внутрішньої нормалізації. 
Суму площі всіх піків приймали за 100 %. 

Результати та їх обговорення. Отримані результати представлені у 
таблиці 1.  

Таблиця 1 
Вміст насичених жирних кислот у насінні чорнобривців розлогих та 

прямостоячих, (  %, n=6, P=95 % 
 

Час 
виходу 

Вміст, %  
від загальної 

кількості 

Час 
виходу 

Вміст, %  
від загальної 

кількості Сполука, що 
визначається T. patula nana L. var. 

«Goldkopfen» 
T. erecta plena L. var. 

«Hawaji» 

Пальмітинова С 16:0 8.763 22,463±1,123 8.762 13,715±6,876 
Стеаринова С 18:0 15.290 5,841±0,467 15.282 3,387±0,169 
Міристинова С 14:0 5.398 0,413±0,040 5.405 0,227±0,011 
Арахінова С 20:0 20.375 0,349±0,040 20.900 сліди 
Бегенова С 22:0 29.407 0,220±0,020 29.522 0,108±0,005 
Усього:   29,286±1,464  17,530±0,877 

 
Як видно з наведених у табл. 1 результатів, насіння чорнобривців 

досліджуваних сортів містить біологічно активні насичені жирні кислоти. При 
цьому вміст ненасичених жирних кислот у насінні чорнобривців розлогих 
значно більший, ніж у насінні чорнобривців прямостоячих. Для насіння 
чорнобривців розлогих сорту «Голдкопфен» характерний вміст п'яти насичених 
жирних кислот, основними з яких є пальмітинова (до 22,463±1,123 %) та 
стеаринова (до 5,841±0,467 %). Насіння чорнобривців прямостоячих сорту 
«Гаваї» містить чотири насичених жирних кислоти, основними з яких є також 
пальмітинова (до 13,715±6,876 %) та стеаринова (до 3,387±0,169 %) кислоти. 

Для наочності результати представлені у вигляді діаграми (рис. 1). 
Як видно з наведеної діаграми, обидва досліджуваних зразки містять 

пальмітинову, стеаринову, міристинову та бегенову жирні кислоти у значущих 
кількостях, при цьому їх вміст у насінні чорнобривців розлогих сорту 
«Голдкопфен» більший, ніж у насінні чорнобривців прямостоячих сорту 
«Гаваї». Слід відмітити, що арахінова кислота у значущих кількостях (до 
0,349±0,040 %) характерна для насіння T. patula L. nana var. «Goldkopfen», а у 
насінні T. erecta plena L. var. «Hawaji» визначається у слідових кількостях. 

Таким чином, нами було досліджено якісний склад та кількісний вміст 
насичених жирних кислот у насінні чорнобривців розлогих низькорослої форми 
сорту «Голдкопфен» та чорнобривців прямостоячих високорослої форми сорту 
«Гаваї». 
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Рис. 1. Якісний склад та кількісний вміст насичених жирних кислот у 
насінні чорнобривців розлогих та прямостоячих 

 
У ході дослідження встановлено, що вміст насичених жирних кислот у 

насінні ч. розлогих сорту «Голдкопфен» становить до 29,286±1,464 % від їх 
загальної кількості жирних кислот, а у насінні ч. прямостоячих сорту «Гаваї» - 
до 17,530±0,877 %. Основними жирними кислотами досліджуваної рослинної 
сировини є пальмітинова та стеаринова, для насіння ч. розлогих сорту 
«Голдкопфен» характерним є вміст арахінової кислоти у значущій кількості (до 
0,349±0,040 %). Досліджувана рослинна сировина може бути рекомендована як 
джерело для отримання фітопрепаратів, що містять насичені жирні кислоти. 
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