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ного вмісту флавоноїдів у сировині рослинного поход-
ження розповсюдженим є використання методик, що 
базуються на визначенні оптичної густини (метод аб-
сорбційної спектрофотометрії) [3, 4, 7]��

Попри значну популярність на фармацевтичному 

ринку України препаратів, до складу яких входять 
екстракти з моркви дикої плодів, відсутня нормативна 
документація, яка на сучасному науковому рівні рег-
ламентувала б якість цієї сировини�� Зважаючи на це, 
виникає необхідність розробки відповідної методики 
визначення кількісного вмісту флавоноїдів у моркви 
дикої плодах для включення у розділ «Кількісне визна-
чення» відповідної монографії�� Крім того, враховуючи 
видову спорідненість моркви дикої і моркви посівної 
та забезпечену сировинну базу останньої, доцільно 
встановити відповідність хімічного складу плодів цих 
рослин, щоб в подальшому пропонувати їх як взаємо-
замінні види ЛРС��

Метою роботи була розробка методики кількісного 
визначення флавоноїдів у плодах моркви дикої та моркви 
посівної для включення в проект Національної монографії 
на моркви плоди��

Матеріали та методи дослідження
Для розробки методики визначення кількісного 

вмісту флавоноїдів використовували 7 серій плодів 
моркви посівної та 5 серій плодів моркви дикої, які 
були заготовлені самостійно у 2016-2018 роках на 
території Харківської, Сумської, Полтавської, одесь-
кої, Хмельницької та Житомирської областей�� Крім 
того, для аналізу було взято серію плодів моркви ди-
кої виробництва ПАТ «Галичфарм» (м�� Львів)�� Інфор-
мацію про місця заготівлі / виробника та присвоєні 
у ДП «Український науковий фармакопейний центр 
якості лікарських засобів» номери серій сировини мор-
кви дикої та моркви посівної наведено в таблиці 1��

Для досліджень використовували повітряно-сухі 
подрібнені плоди моркви дикої та моркви посівної, 
які проходили крізь сито з діаметром отворів 0,5 мм�� 
Кількісний вміст флавоноїдів визначали методом аб-
сорбційної спектрофотометрії при довжині хвилі 

Таблиця 1
Кількісний вміст флавоноїдів у плодах моркви дикої та моркви
посівної

№

Реєстраційний номер 
серій в ДП «Український 
науковий фармакопейний 
центр якості лікарських 

засобів»

Вид 
досліджуваної 

сировини

Місце 
заготівлі / 
виробника

1 878 Моркви 
посівної плоди

Харківська 
область

2 879 Моркви 
посівної плоди

Харківська 
область

3 880 Моркви 
посівної плоди

Полтавська 
область

4 881 Моркви 
посівної плоди

Сумська 
область

5 882 Моркви 
посівної плоди

одеська 
область

6 883 Моркви 
посівної плоди

Хмельницька 
область

7 884 Моркви 
посівної плоди

Житомирська 
область

8 893 Моркви дикої 
плоди

Харківська 
область

9 900 Моркви дикої 
плоди

Харківська 
область

10 901 Моркви дикої 
плоди

Харківська 
область

11 902 Моркви дикої 
плоди

Харківська 
область

12 905 Моркви дикої 
плоди

ПАТ 
«Галичфарм» 

(м�� Львів)

Таблиця 2
Кількісний вміст флавоноїдів у плодах моркви дикої та моркви посівної

№
Реєстраційний номер серій в ДП 

«Український науковий фармакопейний 
центр якості лікарських засобів»

Вид досліджуваної 
сировини

Вміст флавоноїдів у перерахунку

на лютеолін, % на лютеолін-7-глюкозид, %

1 878 Моркви посівної плоди 0,13±0,01 0,22±0,01
2 879 Моркви посівної плоди 0,16±0,01 0,26±0,01
3 880 Моркви посівної плоди 0,11±0,01 0,19±0,01
4 881 Моркви посівної плоди 0,12±0,01 0,20±0,01
5 882 Моркви посівної плоди 0,18±0,01 0,29±0,01
6 883 Моркви посівної плоди 0,18±0,01 0,29±0,01
7 884 Моркви посівної плоди 0,18±0,01 0,29±0,01
8 893 Моркви дикої плоди 0,14±0,01 0,24±0,01
9 900 Моркви дикої плоди 0,14±0,01 0,23±0,01

10 901 Моркви дикої плоди 0,17±0,01 0,28±0,01
11 902 Моркви дикої плоди 0,15±0,01 0,25±0,01
12 905 Моркви дикої плоди 0,08±0,01 0,14±0,01




