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cаrota L.)�� обидві рослини мають близьку генетичну 
спорідненість і, крім того, схожу морфолого-анатоміч-
ну будову [6, 10, 12]��

Відомо, що до Британської Трав’яної Фармакопеї 
входить монографія на траву моркви [8]�� У Фармако-
пеї Народної Республіки Китай описано плоди морк-
ви дикої, де регламентовано якісний склад фенольних 
сполук цієї сировини [11]��

Відповідно до концепції розробки монографій ДФУ 
на лікарську рослинну сировину необхідною умовою є 
стандартизація ЛРС за кількісним вмістом БАР�� При 
цьому, при виборі методу та розробці методики до-
слідження перевага надається уніфікованим валідо-
ваним методикам, які використовуються у декількох 
монографіях ДФУ [5, 9]�� При стандартизації кількіс-

Вступ
На фармацевтичний ринок України надходять препа-

рати, які містять екстракти моркви дикої плодів: «Уроле-
сан» та «Холелесан» (ПАТ «Київмедпрепарат»), «Урохо-
лум» (ТоВ «ДКП «Фармацевтична фабрика»), «Моркви 
дикої плодів і нагідок квітів екстракт густий» та «Уроле-
сан екстракт густий» (ПАТ «Галичфарм») [2]�� Проте, на 
сьогодні в Україні моркви дикої плоди є нефармакопей-
ною сировиною, якість якої регламентується за якісним 
складом та кількісним вмістом ефірної олії застарілою 
ТФС 42-2817-91��

Нещодавні дослідження американських учених в 
області генетики та вітчизняних ботаніків доводять, 
що морква посівна (Daucus carota subsp. sativus 
(Hoffm.) Arcang.) є підвидом моркви дикої (Daucus 
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In spite of the many active sorbents existence, the scientists 
repeat the search of the new compounds with sorbtive properties its 
composities, define more precisely, widen their prescriptions�� Thanks 
to the considerable sorbtive surface they besides of adsorbtive action, 
have also antimicrobial, detoxicative, immunomodulate metabolitotropic 
effects�� The derivatives of silica are used often among sorbents�� Among 
them the derivative of silica enterosgel and of nanosilica silix are taken 
the important place�� Last year the considerable attention is spared 
to the compounds with antimicrobial properties accordingly to the 
antibiotic-resistence bacterias and especially polyhexamethyleneguani
dine hydrochloride�� With the aim of its safety increase the composite 
including nano-disperse silica with the polyhexamethylene-guanidine 
hydrochloride has been included�� 

The aim was the comparative investigations of the adsorbtive 
properties of composite and other compounds containing silica as silix 
and enterosgel by the measuring the value of adsorbtion in standart 
conditions�� The markers of adsorbtion became methylenum blue as 

universal marker, cyanocobalamine as model molecule�� The proteins 
(serum human albumin and gelatine) have been used that are belonged 
to the amphoter, polyelectrolyte compounds with high molecular weight�� 
Adsorbtive properties of the drugs have been established in the low 
acid pH of equilibrium (6,0) by commonly used methods�� Separately 
the investigations devoted to the determination of the drugs absorbtive 
properties by calculation on the unit of area with preveosly definition of 
the value of the specific gravity surface�� The kinetic of albumin sorbtion 
by composite has been shown connecting with pH of equilibrium and 
also with calculation of the area unit�� It was distinguished comparative 
quickness of proteins subtion by composite, enterosgel, silix�� On the 
basic of obtained have been made:

1. The composite has the expressive adsorbtive properties 
accordingly to the compounds with low (methylenum blue), middle 
(cianocobalaminum) and high molecular weight (human albumin, 
gelatine).

2. Adsorbtive properties of the composite in the lowacidic 
equilibrium accordingly methylenum blue and cyanocobalamine are 
more that the silix and enterosgel exponents.

3. Composite and silix comparing with enterosgel are 
characterized by the higher velocity of proteins connection but 
decrease capacity accordingly to sorbates that may be explained by 
the decrease of specific gravity surface.






