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КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ФЛАВОНОЇДІВ У 
ПЛОДАХ МОРКВИ ДИКОЇ ТА МОРКВИ ПОСІВНОЇ 
З ВИКОРИСТАННЯМ УНІФІКОВАНОЇ МЕТОДИКИ 
ДЕРЖАВНОЇ ФАРМАКОПЕЇ УКРАЇНИ

Ключові слова: Daucus carota, морква дика, морква посівна, плоди, 
ДФУ, флавоноїди��

Відповідно до концепції розробки та введення до ДФУ моно-
графій на лікарську рослинну сировину, плоди моркви дикої відно-
сяться до переліку ЛРС, яка не входить до Європейської Фармако-
пеї та Фармакопеї СРСР XI видання, проте описана в тимчасовій 
ФС-42-2817-91�� На фармацевтичний ринок України надходять пре-
парати, які містять екстракти моркви дикої плодів�� Проте, на даний 
час в Україні відсутні сучасні нормативно-правові документи, які б 
регламентували якість цієї ЛРС��

Розроблено методику кількісного визначення флавоноїдів 
методом абсорбційної спектрофотометрії у плодах моркви дикої та 
моркви посівної на основі уніфікованих методик ДФУ�� Встановлено, 
що в плодах моркви дикої та моркви посівної містилась майже 
однакова кількість флавоноїдів��

Рекомендовано у розділі «Кількісний вміст» у проекті моногра-
фії на моркви дикої плоди регламентувати вміст флавоноїдів�� Зва-
жаючи на видову спорідненість та сталість хімічного складу плодів 
моркви дикої та моркви посівної, запропоновано вказати моркви 
посівної плоди в проекті Національної монографії на моркви дикої 
плоди як альтернативний вид сировини��
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В 
ПЛОДАХ МОРКОВИ ДИКОЙ И МОРКОВИ ПОСЕВНОЙ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИФИЦИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФАРМАКОПЕИ УКРАИНЫ

Ключевые слова: Daucus carota, морковь дикая, морковь посевная, 
плоды, ГФУ, флавоноиды��

Соответственно концепции разработки и внедрения в ГФУ мо-
нографий на лекарственное растительное сырье, плоды моркови 
дикой принадлежат к перечню ЛРС, которое не входит в Европей-
скую Фармакопею и Фармакопею СССР XI издания, но описано во 
временной ФС-42-2817-91�� На фармацевтический рынок Украины 
поступают препараты, в состав которых входят экстракты моркови 
дикой плодов�� однако, на сегодняшний день в Украине отсутствуют 
современные нормативно-правовые документы, регламентирующие 
качество этого ЛРС��

Разработана методика количественного определения флавонои-
дов методом абсорбционной спектрофотометрии в плодах моркови 
дикой и моркови посевной на основе унифицированных методик 
ГФУ�� Установлено, что в плодах моркови дикой и моркови посевной 
содержалось практически одинаковое количество флавоноидов��

Рекомендовано в разделе «Количественное содержание» в про-
екте монографии на моркови дикой плоды регламентировать со-
держание флавоноидов�� Учитывая видовое родство и постоянство 
химического состава плодов моркови дикой и моркови посевной, 
предложено указать моркови посевной плоды в проекте Националь-
ной монографии на моркови дикой плоды в качестве альтернатив-
ного вида сырья��

кви посівної та майже однаковий вміст флавоноїдів 
у цих видах сировини, можна судити про можливу їх 
взаємозамінність.

4. Запропоновано у розділі «Кількісний вміст» у 

проекті Національної монографії на моркви дикої 
плоди регламентувати вміст флавоноїдів, яких по-
винно міститися не менше 0,19 % у перерахунку на 
лютеолін-7-глюкозид.




