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МОРКВИ ДИКОЇ ПЛОДИN

Dauci carotae fructus

Висушені зрілі необмолочені або обмолочені  плоди 
дикорослої дворічної трав’янистої рослини Daucus 
carota L.

Вміст: 
– ефірна олія: не менше 12 мл/кг, у перерахунку на 

суху сировину;
– сума флавоноїдів, у перерахунку на лютеолін- 

7-глюкозид (С23Н24О10; М.м. 460): не менше 0.20 %, 
у перерахунку на суху сировину.

ВЛАСТИВОСТІ

Запах ароматний, посилюється під час розтиран-
ня.

Смак гіркуватий, пряний, злегка пекучий.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Плід вислоплідник — кремокарпій яйцеподібної 
або еліптичної форми,  розпадається на 2 світло-
коричневі, дорсально сплюснуті  півплодики — ме-
рикарпії.

Необмолочена сировина.  Мерикарпії  2.5–4.0 мм 
зав довжки, 1.5–2.5 мм завширшки, на їх спинному 
опуклому боці чітко виділяються 4 головні реберця з 
розташованими в один ряд довгими білими шипами; 
між головними реберцями видно 3 слабо виражені 
ниткоподібні реберця з двома рядами волосків, до-
бре помітних у лупу (10 ×), на черевному, дещо уві-
гнутоту боці мерикарпіїв наявна колонка із залиш-
ками  стовпчика на верхівці та 2 слабо виступаючі 
реберця з 2 рядами волосків уздовж них. 

Обмолочена сировина. На спинній поверхні мерикар-
піїв наявні лише основи шипів або різного ступеня 
обламані шипи.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). На попе-
речному зрізі  мерикарпія  під мікроскопом виявля-
ються:  мерикарпій трапецієподібної форми, проти 
2 бічних головних реберець розташовані  характерні 
довгі шипи  з декількох рядів видовжених клітин 
(необмолочена сировина) або  залишки основ шипів 
(обмолочена сировина); біля основ ниткоподібних 
реберець розташовані супротивно одноклітинні 
товстостінні покривні волоски; екзокарпій — шар 
дещо товстостінних епідермальних клітин, вкритих 
кутикулою, на черевному боці він майже повністю 
відсутній; мезокарпій із  2 шарів крупних, окру-
глих, тонкостінних, пухко розташованих  клітин і 
судинно-волокнистих пучків проти ниткоподібних 
реберець; на спинному боці в головних ребер-
цях розташовані чотири великі округло-трикутні 

ефіроолійні канальці,  в  заглибленнях черевного боку 
їх два —  великих, овальних, зближених;  ефіроолійні 
канальці, устелені дрібними темно-червоними  
клітинами, містять жовтаво-коричневі краплі олії; 
ендокарпій —  шар сплощених паренхімних клітин; 
клітини насінної шкірки з червонувато-коричневим 
вмістом; крупний ендосперм із паренхімних багато-
гранних клітин із дещо потовщеними оболонками, 
заповнених краплями олії,   алейроновими зернами 
та  дрібними друзами кальцію оксалату.

Порошок коричневого або дещо сірувато-
коричневого кольору. У порошку виявляються такі 
діагностичні структури: численні фрагменти шипів, 
деколи із загнутою термінальною клітиною (необмо-
лочена сировина);  фрагменти ендосперму з багато-
кутних товстостінних клітин, заповнених алейроно-
вими зернами, краплями  олії та  дрібними друзами 
кальцію оксалату; фрагменти червоно-коричневих 
септованих секреторних канальців (поздовжній 
зріз); фрагменти мезокарпія з улоговинними се-
креторними канальцями; фрагменти ендокарпія 
(вигляд зверху) з тонкостінних світло-коричневих 
клітин, розташованих у паркетному порядку; фраг-
менти ендокарпія (поперечний зріз), зрослого з 
коричневою насінною шкіркою; численні розсіяні, 
різні за розміром краплі олії та друзи кальцію оксала-
ту; зрідка фрагменти покривних волосків, провідних 
пучків і склеренхімних волокон.

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. Ксилольно-олійну суміш, 
одержану під час кількісного визначення ефірної 
олії, переносять у мірну колбу місткістю 10 мл  і до-
водять об’єм розчину толуолом Р до 10.0 мл.

Розчин порівняння. 0.1 мл ФСЗ ДФУ моркви ефірної 
олії розчиняють у 10 мл толуолу Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікаге-
лю F254 Р.

Рухома фаза: етилацетат Р – толуол Р (10:90).

Нанесення: 10 мкл, смугами 10 мм.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 8 см від лінії 
старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обробляють анісового альдегіду розчином Р 
і нагрівають за температури від 100 °С до 105 °С про-
тягом 5–10 хв; переглядають за денного світла.

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

Верхня частина пластинки
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інтенсивна фіолетова зона

________

фіолетова зона 
(геранілацетат)

рожева зона

_________

фіолетова зона 

                                     _______

зона від фіолетової до 
коричнювато-фіолетової

рожева зона

                                       ______
             

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

D. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 1.0 г здрібненої на по-
рошок сировини (500) (2.9.12) додають 10 мл ме-
танолу Р, нагрівають зі зворотним холодильником 
протягом 10 хв, охолоджують і фільтрують.

Розчин порівняння. До вмісту ампули ФСЗ ДФУ морк-
ви екстракту додають 0.2 мл метанолу Р та обробля-
ють ультразвуком протягом 2 хв.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікаге-
лю F254 Р.

Рухома фаза: мурашина кислота безводна Р – вода  Р  – 
метилетилкетон Р – етилацетат Р (10:10:30:50).

Нанесення: 20 мкл випробовуваного розчину та 
10 мкл розчину порівняння, смугами 10 мм.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 8 см від лінії 
старту.

Висушування: за температури від 100 °С до 105 °С.

Виявлення: обприскують розчином 10 г/л дифеніл-
борної кислоти аміноетилового ефіру Р  у метанолі Р, 
потім розчином 50 г/л макроголу 400 Р  у метанолі Р і 
висушують на повітрі протягом 30 хв. Переглядають 
в УФсвітлі за довжини хвилі 365 нм.

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

Верхня частина пластинки

блакитна флуоресціююча 
зона
жовта флуоресціююча 
зона
синя флуоресціююча зона

                                   
_________
слаба зелена 
флуоресціююча зона 
інтенсивна жовтаво-
оранжева флуоресціююча 
зона

інтенсивна жовтаво-
оранжева флуоресціююча 
зона
                                    
_________

блакитна флуоресціююча 
зона
жовта флуоресціююча зона

синя флуоресціююча зона

                                   
_________
слаба зелена 
флуоресціююча зона 
інтенсивна жовтаво-
оранжева флуоресціююча 
зона

інтенсивна жовтаво-
оранжева флуоресціююча 
зона
                                    
_________

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Сторонні домішки (2.8.2). Інших частин рослини — не 
більше 8 %; органічних домішок — не більше 1 %; 
мінеральних домішок — не більше 1 %.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
13.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок сировини (500) 
(2.9.12) сушать за температури 105 °С.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 11.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Ефірна олія (2.8.12). Використовують 20.0 г сировини, 
здрібненої на грубий порошок безпосередньо перед 
визначенням, круглодонну колбу місткістю 1000 мл, 
300 мл води Р як дистиляційну рідину та 0.50 мл кси-
лолу Р у граду й ованій трубці. Перегонку проводять 
зі швидкістю 2–3 мл/хв протягом 4 год.

Флавоноїди

Вихідний розчин 1. 1.200 г здрібненої на порошок 
сировини (500) (2.9.12) поміщають у колбу місткіс-
тю 200 мл, додають 40 мл етанолу (60 %, об/об) Р, 
нагрівають у водяній бані за температури 60 °С 
протягом 10 хв, обережно струшуючи, охолоджу-
ють і фільтрують крізь тампон із вати в мірну кол-
бу місткістю 100 мл. Поміщають тампон із вати 
із залишком сировини в ту саму колбу місткістю 
200 мл, додають 40 мл етанолу (60 %, об/об) Р, зно-
ву нагрівають у водяній бані за температури 60 °С 
протягом 10 хв, обережно струшуючи, охолоджу-
ють і фільтрують в ту саму мірну колбу місткістю 
100 мл. Колбу місткістю 200 мл і фільтр обполіскують 
етанолом (60 %, об/об) Р, промивну рідину перено-
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сять у ту саму мірну колбу місткістю 100 мл, доводять 
об’єм суміші етанолом (60 %, об/об) Р до 100 мл і 
фільтрують.

Випробовуваний розчин. 5.0 мл вихідного розчину 1 
поміщають у круглодонну колбу та упарюють насухо 
під зниженим тиском. Одержаний залишок за допо-
могою 8 мл суміші метанол Р – оцтова кислота без-
водна Р (10:100) переносять в мірну колбу місткістю 
25 мл. Круглодонну колбу обполіскують 3 мл суміші 
метанол Р – оцтова кислота безводна Р (10:100) і 
промивну рідину поміщають в ту саму мірну колбу 
місткістю 25 мл. До одержаного розчину додають 
10.0 мл розчину, що містить 25.0 г/л борної кисло-
ти Р, 20.0 г/л щавлевої кислоти Р у мурашиній кис-
лоті безводній Р, і доводять об’єм розчину оцтовою 
кислотою безводною Р до 25.0 мл.

Компенсаційний розчин 1. 5.0 мл вихідного розчи-
ну 1 поміщають у круглодонну колбу та упарюють 
насухо під зниженим тиском. Одержаний залишок 
за допомогою 8 мл суміші метанол Р – оцтова кис-
лота безводна Р (10:100) переносять в мірну колбу 
місткістю 25 мл. Обполіскують круглодонну колбу 
3 мл суміші метанол Р – оцтова кислота безводна Р 
(10:100) і промивну рідину поміщають в ту саму мір-
ну колбу місткістю 25 мл. До одержаного розчину 
додають 10.0 мл мурашиної кислоти безводної Р і до-
водять об’єм розчину оцтовою кислотою безводною Р 
до 25.0 мл.

Вихідний розчин 2. 0.010 г (точна наважка) ФСЗ 
ДФУ лютеоліну поміщають в мірну колбу місткістю 
100 мл, розчиняють у 70 мл метанолу Р, доводять 
об’єм розчину тим самим розчинником до позначки 
і перемішують.

Розчин порівняння. 1.0 мл вихідного розчину 2 пе-
реносять в мірну колбу місткістю 25 мл, додають 
10.0 мл розчину, що містить 25.0 г/л борної кислоти Р, 
20.0 г/л щавлевої кислоти Р у мурашиній кислоті без-
водній Р, і доводять об’єм розчину оцтовою кислотою 
безводною Р до 25.0 мл.

Компенсаційний розчин 2. 1.0 мл вихідного розчину 2 
переносять в мірну колбу місткістю 25 мл, додають 
10.0 мл мурашиної кислоти безводної Р і доводять 
об’єм розчину оцтовою кислотою безводною Р до 
25.0 мл.

Оптичну густину (2.2.25) випробовуваного розчину 
вимірюють через 30 хв після приготування за дов-
жини хвилі 410 нм відносно компенсаційного роз-
чину 1.

Паралельно вимірюють оптичну густину розчину 
порівняння відносно компенсаційного розчину 2.

Вміст суми флавоноїдів, у перерахунку на лютеолін-
7-глюкозид, у відсотках, обчислюють за форму-
лою:

 

де А1 — оптична густина випробовуваного розчину 
за довжини хвилі 410 нм;

А2 — оптична густина розчину порівняння за 
довжини хвилі 410 нм;

m1 — маса наважки сировини, використаної для 
приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

m2 — маса наважки ФСЗ ДФУ лютеоліну, вико-
ристаного для приготування розчину по-
рівняння, у грамах;

1.63 —коефіцієнт перерахунку лютеоліну на 
лю тео лін-7-глюкозид;

р — вміст лютеоліну у ФСЗ ДФУ лютеоліну, 
у відсотках.


