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Б і о л о г і я  т а  ф а р м а ц і я

410 нм відповідно до вимог ДФУ 2��0�� За основу була 
взята уніфікована методика, яка наведена в монографії 
«Ромашки квітки N» [1]�� Враховуючи результати попе-
редніх хроматографічних досліджень методом тонко-
шарової хроматографії, обчислення кількісного вміс-
ту флавоноїдів у досліджуваних зразках проводили у 
перерахунку на лютеолін та на лютеолін-7-глюкозид��
Для проведення аналізу використовували реагенти, які 
відповідали вимогам розділу 4 «Реактиви» ДФУ 2��0��

Результати дослідження та їх обговорення
У ході експерименту визначено вміст флавоноїдів 

у 7 серіях плодів моркви посівної та у 5 серіях плодів 
моркви дикої�� Результати кількісного визначення фла-
воноїдів у плодах моркви дикої та моркви посівної у 
перерахунку на лютеолін та лютеолін-7-глюкозид на-
ведено в таблиці 2��

Типові спектри поглинання флавоноїдів в УФ-світлі 
для плодів моркви дикої, моркви посівної та ФСЗ ДФУ 
лютеоліну зображено на рисунку��

За результатами аналізу кількісний вміст флавоноїдів 
у серіях моркви дикої плодів коливався від 0,08±0,01 % 
до 0,17±0,01 % у перерахунку на лютеолін та від 
0,14±0,01 % до 0,28±0,01 % у перерахунку на лютеолін-
7-глюкозид�� У моркви посівної плодах вміст флавоноїдів 
був у межах 0,11±0,01 % – 0,18±0,01 % у перерахунку на 
лютеолін та в межах 0,19±0,01 % – 0,29±0,01 % у пере-
рахунку на лютеолін-7-глюкозид��

У ході експерименту встановлено, що у плодах 
моркви дикої та моркви посівної містилася майже од-
накова кількість флавоноїдів�� Враховуючи встановле-
ну раніше ідентичність хімічного складу фенольних 
сполук моркви дикої плодів та моркви посівної плодів, 
можна зробити висновок про можливу взаємозамін-
ність цих видів сировини��

Низькі результати вмісту флавоноїдів у моркви 
посівної плодах серії 905 можна пояснити неправиль-
ною заготівлею та сушінням або недотриманням на-
лежних умов зберігання цієї сировини�� Ці припущення 
було підтверджено у ході дослідження морфолого-ана-
томічних ознак плодів моркви посівної��

Враховуючи отримані результати, запропоновано 
у розділі «Кількісне визначення» проекту Національ-
ної монографії ДФУ на плоди моркви дикої регламен-
тувати кількісний вміст флавоноїдів, яких у даному 
виді сировини повинно міститися не менше 0,11 % у 
перерахунку на лютеолін та не менше 0,19 % у перера-
хунку на лютеоліну-7-глюкозид�� Зважаючи на видову 
спорідненість та сталість якісного складу та кількісно-
го вмісту БАР плодів моркви дикої та моркви посівної, 
запропоновано внести моркви посівної плоди у проект 
Національної монографії як можливу фармакопейну 
сировину – аналог моркви дикої плодів��

Висновки
1. Запропоновано методику визначення кіль-

кісного вмісту флавоноїдів у моркви дикої плодах 
та моркви посівної плодах методом абсорбційної 
спектрофотометрії на основі уніфікованих методик 
ДФУ.

2. Кількісний вміст флавоноїдів досліджуваних 
серій плодів моркви дикої коливався від 0,08±0,01 % 
до 0,17±0,01 %, а в плодах моркви посівної – від 
0,11±0,01 % до 0,18±0,01 % у перерахунку на люте-
олін. Кількісний вміст флавоноїдів у перерахунку 
на лютеолін-7-глюкозид у плодах моркви посівної 
становив 0,19±0,01 % – 0,29±0,01 %, а у моркви ди-
кої плодах 0,14±0,01 % – 0,28±0,01 %.

3. Враховуючи ідентичність хімічного складу фе-
нольних сполук плодів моркви дикої та плодів мор-

Рис. Типові спектри поглинання досліджуваних розчинів ФСЗ ДФУ лютеоліну (А), моркви посівної плодів (Б) 
та моркви дикої плодів (В)
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