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КРОПУ ПАХУЧОГО ПЛОДИN

Anethi graveolentis fructus

Висушені зрілі плоди культивованої однорічної 
трав’яної рослини Anethum graveolens L.

Вміст: не менше 20 мл/кг ефірної олії, у перерахунку 
на безводну сировину.

ВЛАСТИВОСТІ

Запах характерний, духмяний.

Cмак солодкувато-пряний, дещо пекучий.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Висушені плоди — вислоплідники (кремокарпії), 
зазвичай розпадаються на 2 півплодики (мерикар-
пії). Мерикарпії голі, овальні, світло-коричневі, 
коричнювато-сірі, іноді дещо зеленуваті, 3–7 мм за-
вдовжки, 1.5–4 мм завширшки, до 1 мм завтовшки,   
сплюснуті дорсально, дещо опуклі на  спинному боці 
та плоскі  на  внутрішньому.  Кожен мерикарпій із 3 
ниткоподібними блідо-коричневими спинними та 
2 плоскими тонкими крилоподібними бічними ре-
брами. На внутрішній поверхні мерикарпія  видимі 
2 темнуваті видовжені смуги,  відповідні ефіроолій-
ним канальцям.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
зеленувато-бурого або коричнево-бурого кольору. 
Переглядають під мікроскопом, використовуючи 
хлоральгідрату розчин Р. У порошку виявляються такі 
діагностичні структури: фрагменти eкзокарпія (ви-
гляд з поверхні) із багатокутних клітин  з чоткопо-
дібно потовщеними оболонками, вкритих товстим 
шаром смугастої кутикули; фрагменти ефіроолійних 
канальців із багатокутних коричнюватих секретор-
них клітин  із темно-коричневими міжклітинника-
ми (поздовжній або тангентальний зріз); фрагменти 
мезокарпія (тангентальний зріз) з розгалуженими 
секреторними клітинами; фрагменти ендокарпія 
(поздовжній  зріз) зі смуг  із вузьких видовжених 
тонкостінних звивистих клітин; фрагменти ендокар-
пія (вигляд зверху) з тонкостінних клітин, розташо-
ваних у паркетному порядку; фрагменти ендокарпія 
(поперечний зріз), зрослого з коричневою насінною 
шкіркою; зрідка фрагменти провідних пучків та до-
вгих склеренхімних волокон; фрагменти ендосперму 
з овальних, прямокутних або багатогранних клітин із 
дещо потовщеними оболонками, заповнених алей-
роновими зернами, краплями олії та дрібними дру-
зами кальцію оксалату; зрідка розсіяні друзи кальцію 
оксалату та краплі олії.

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. Ксилольно-олійну суміш, 
одержану під час кількісного визначення, дово-
дять етанолом (96 %) Р до концентрації ефірної олії 
0.007 мл/мл розчину.

Розчин порівняння.  50 мкл ФСЗ ДФУ кминової олії 
розчиняють у 2 мл етанолу (96 %) Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю Р.

Рухома фаза: оцтова кислота льодяна Р – етилаце-
тат Р – толуол Р (2:10:88).

Нанесення: 10 мкл, смугами.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 10 см від лінії 
старту.

Висушування: у потоці теплого повітря до повного 
видалення запаху розчинника.

Виявлення: обприскують ваніліну реактивом Р, 
нагрівають за температури від 100 °С до 105 °С про-
тягом 5 хв і переглядають за денного світла.

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину можуть виявлятися й інші зони.

Верхня частина пластинки

______

інтенсивна фіолетова 
зона (карвон)

синя зона
  ______

______

інтенсивна фіолетова зона 
(карвон)

слаба синя зона

синя зона
                                      ______

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Сторонні домішки (2.8.2). Інших частин рослини — 
не більше 1 %; органічних часток — не більше 2 %; 
мінеральних часток — не більше 1 %.

Вода (2.2.13). Не більше 120 мл/кг. Визначення про-
водять із 10.0 г свіжоздрібненої на порошок сиро-
вини.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 10.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Ефірна олія (2.8.12).  Використовують 10.0 г здрібне-
ної безпосередньо перед використанням на грубий 
порошок сировини, круглодонну колбу місткіс-
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тю 500  мл, 200 мл води Р як дистиляційну рідину 
та 0.50  мл ксилолу Р у градуйованій трубці. Пере-
гонку проводять зі швидкістю 2–3 мл/хв протягом 
120  хв.


