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РИМСЬКОЇ РОМАШКИ КВІТКИ

Chamomillae romanae flos

CHAMOMILE FLOWER, ROMAN

Висушені квітучі кошики культивованих махрових 
різновидів Chamaemelum nobile (L.) All. (Anthemis 
nobilis L.).

Вміст: не менше 7 мл/кг ефірної олії, у перерахунку 
на суху сировину.

ВЛАСТИВОСТІ

Квітучі кошики поодинокі, півкулясті, білого або 
жовтаво-сірого кольору; ложе кошика без порожни-
ни, конічне, вкрите квітками, кожна із них прикрита 
прозорою маленькою лускою.



ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Кошик 8–20 мм у діаметрі; ложе його без порож-
нини; основа ложа заокруглена, вкрита обгорткою 
із 2–3 рядів щільно та черепитчасто розташованих 
приквітків із плівчастими краями. Більшість кві-
ток несправжньоязичкові, декілька блідо-жовтих 
трубчастих квіток знаходяться у центрі кошика. Не-
справжньоязичкові квітки мають білі притуплені  
ланцетні відгини, зігнуту темно-коричневу нижню 
зав'язь, ниткоподібний стовпчик і двороздільну 
приймочку; трубчасті квітки мають п'ятизубчасту 
трубочку віночка, 5 спайнопилякових, прирослих 
до віночка тичинок і маточку такої самої будови, як 
у несправжньоязичкових квіток.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
блідо-жовтаво-зеленого кольору. Переглядають 
під мікроскопом, використовуючи хлоральгідрату 
розчин Р. У порошку виявляються такі діагностичні 
структури (Рис. 0380.-1): численні ефірні залозки, 
вільні (вигляд збоку [D, G]) або на епідермі (вигляд 
зверху [Ha]), короткі, дворядні, з ніжкою із 2–4 клі-
тин і голівкою, що складається зазвичай з 2 клітин, 
вкритих здутою кутикулою; численні конічні по-
кривні волоски вільні або на епідермі [M], до 900 мкм 
завдовжки, кожен складається із 3–4 дуже коротких 
базальних клітин і довгої тонкостінної термінальної 
клітини близько 20 мкм завширшки; всі епідерми 
несуть залозисті волоски та цілі або фрагментовані 
покривні волоски [Ka]; фрагменти приквітків об-
гортки [F] з тонкими спіральними судинами [Fb] 
та клітинами, окремі з яких товстостінні, у поздов-
жніх рядах [Fa]; біля основ приквітків [K] виявля-
ються аномоцитні продихи; фрагменти лусок [B] із 
видовжених клітин і тонко пористих склереїд біля 

основи [Ba], краї лусок складаються із шару видо-
вжених тонкостінних клітин [E]; фрагменти віночка 
язичкових квіток, епідерма яких вкрита складчастою 
кутикулою (вигляд зверху [H, M]); сосочкоподіб-
ні клітини [J] на верхівці квіток; фрагменти зав’язі 
[A], яка має на своїй основі склеротичний круг [Ab]; 
клітини паренхіми зав’язі та обгортки, що містять 
дрібні друзи кальцію оксалату [Aa, Fc]; фрагменти 
сосочкоподібних приймочок [L]; зрідка округлі або 
трикутні пилкові зерна близько 35 мкм у діаметрі, 
з 3 проростковими порами та шипуватою екзиною 
[C].

Рисунок 0380.-1. Діагностичні структури римської 
ромашки квіток (ідентифікація В)

С. Високоефективна тонкошарова хроматогра-
фія (2.8.25).

Випробовуваний розчин. До 0.5 г здрібненої на поро-
шок сировини (355) (2.9.12) додають 5.0 мл метано-
лу Р, обробляють ультразвуком протягом 15 хв, потім 
фільтрують або центрифугують і використовують 
фільтрат або надосадову рідину.

Розчин порівняння (а). 3 мг хлорогенової кислоти Р та 
5 мг апігенін-7-глюкозиду Р  розчиняють у метанолі  Р 
і доводять об'єм розчину тим самим розчинником 
до 10.0 мл.

Розчин порівняння (b). 2.5 мл розчину порівняння (а) 
доводять метанолом Р до об'єму 10.0 мл.

Розчин порівняння (с). 2.5 мг гіперозиду Р та 3 мг хло-
рогенової кислоти Р розчиняють у метанолі Р і до-
водять об'єм розчину тим самим розчинником до 
10.0 мл.

Маркер інтенсивності: хлорогенова кислота.
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Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю F254 Р 
(2–10 мкм).

Рухома фаза: мурашина кислота безводна Р – вода Р  – 
етилацетат Р (10:10:80).

Нанесення: 4 мкл, смугами 8 мм.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 70 мм від ниж-
нього краю пластинки.

Висушування: у потоці повітря за кімнатної темпера-
тури протягом 5 хв.

Виявлення: нагрівають за температури від 100 °С до 
105 °С протягом 5 хв, теплу пластинку обприскують 
розчином 10 г/л дифенілборної кислоти аміноети-
лового ефіру Р  у метанолі Р, потім розчином 50 г/л 
макроголу 400 Р у метанолі Р або, як альтернатива, за-
нурюють теплу пластинку в розчин 5 г/л дифенілбор-
ної кислоти аміноетилового ефіру Р  в етилацетаті  Р, 
потім у розчин 50 г/л макроголу 400 Р у метиленхло-
риді Р. Пластинку сушать на повітрі протягом 1 хв і 
переглядають в УФсвітлі за довжини хвилі 365 нм.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (с):
— на хроматограмі виявляються дві чіткі зони в се-

редній третині хроматограми, які, тим не менше, 
можуть бути частково перекритими; нижня зона 
(хлорогенова кислота) виявляється як блакитна 
флуоресціююча зона та верхня зона (гіперозид)  — 
як жовта або оранжева флуоресціююча зона.

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння (а) та випробо-
вуваного розчину. На хроматограмі випробовувано-
го розчину можуть виявлятися також інші зони  – від 
слабих до дуже слабих  синіх та зеленувато-синіх 
флуоресціюючих зон, зеленувато-синя флуоресці-
ююча зона і коричнювато-жовта або оранжева флу-
оресціююча зона біля фронту розчинника можуть 
частково перекриватися.

Верхня частина пластинки

__________

апігенін-7-глюкозид: 
зеленувато-синя 
флуоресціююча зона

хлорогенова 
кислота: блакитна 
флуоресціююча зона
___________ 

зеленувато-синя 
флуоресціююча зона або 
слаба зеленувато-синя 
флуоресціююча зона

коричнювато-жовта або 
оранжева флуоресціююча 
зона або слаба коричнювато-
жовта або оранжева 
флуоресціююча зона

2 блакитні флуоресціюючі 
зони або 2 слабі блакитні 
флуоресціюючі зони

зазвичай інтенсивна 
блакитна флуоресціююча 
зона
                                _________

 

зеленувато-синя 
флуоресціююча зона або 
інтенсивна зеленувато-
синя флуоресціююча зона 
(апігенін-7-глюкозид)

коричнювато-жовта або 
оранжева флуоресціююча 
зона або від слабої до 
дуже слабої коричнювато-
жовтої або оранжевої 
флуоресціюючої зони

блакитна флуоресціююча 
зона або слаба блакитна 
флуоресціююча зона

                                _________

Розчин порівняння (а) Випробовуваний розчин



ВИПРОБУВАННЯ

Діаметр квітучих кошиків. Не більше 3 % квітучих ко-
шиків менше 8 мм у діаметрі.

Пошкоджені квітучі кошики. Побурілі або почорнілі 
квітучі кошики мають бути відсутніми.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
11.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок сировини (355) 
(2.9.12) сушать за температури близько 105 °С про-
тягом 2 год.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 8.0 %.
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КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Ефірна олія (2.8.12). Використовують 20.0 г цілої си-
ровини, круглодонну колбу місткістю 500 мл, 250 мл 
води Р як дистиляційну рідину та 0.50 мл ксилолу Р у 
градуйованій трубці. Перегонку проводять зі швид-
кістю 3–3.5 мл/хв протягом 3 год.


