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РОМАШКИ КВІТКИ

Matricariae flos

MATRICARIA FLOWER

Висушені кошики Matricaria recutita L. (Chamomilla 
recutita (L.) Rauschert).

Вміст:
— ефірна олія синього кольору: не менше 4 мл/кг, у 

перерахунку на суху сировину;
— апігенін-7-глюкозид (С21Н20О10; М.м. 432.4): не мен-

ше 0.25 %, у перерахунку на суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Розкриті кошики мають обгортку із численних 
приквітків, розташованих в 1–3 ряди; ложе кошика 
видовжено-конічне, іноді півкулясте (на початку 
цвітіння); крайових язичкових квіток із відгином 
білого кольору від 12 до 20; серединних трубчастих 
квіток жовтого кольору кілька дюжин. Приквітки 
обгортки овальні або ланцетні, з коричнювато-сірим 
плівчастим краєм. Ложе кошика порожнисте, голе. 
Віночок язичкових квіток має коричнювато-жовту 
біля основи трубку, щo, розширюючись, утворює 
білий видовжено-овальний відгин. Маточка має 
нижню зав’язь темно-коричневого кольору, яйцепо-
дібної або кулястої форми, довгий стовпчик і роздво-
єну приймочку. Трубчасті квітки жовтого кольору, 
мають п’ятизубчасту трубку віночка, 5 спайнопиля-
кових, напелюсткових тичинок і гінецей, подібний 
до гінецею язичкових квіток.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
світло-жовтаво-коричневого кольору. Переглядають 
під мікроскопом, використовуючи хлоральгідрату 
розчин Р. У порошку виявляються такі діагностич-
ні структури (Рис. 0404.-1): фрагменти зовнішньої 
епідерми приквітків обгортки (вигляд з поверхні 
[K]), що складаються вздовж краю з тонкостінних 
клітин, вкритих тонкоскладчастою кутикулою [Kа],  
продихових апаратів аномоцитного типу (2.8.3) [Kb] 
і зрідка дворядних залозистих волосків [Kс] та цен-
тральної частини [J] з видовжених склереїд із помір-
но потовщеними та жолобчастими оболонками  [Jа]; 
фрагменти внутрішньої епідерми віночка язичкових 
квіток  із тонкостінних багатокутних клітин, дещо 
сосочкоподібних [В]; фрагменти зовнішньої епідер-
ми язичкових квіток зі звивистих клітин, вкритих 
складчастою кутикулою [D], часто з прилеглими, 
розташованими нижче, вузькими судинами [Dа]; 
фрагменти верхівки лопатей віночка трубчастих 
квіток [A] з видовжених клітин уздовж краю [Аа] та 

дещо сосочкоподібних клітин [Ab]; дворядні зало-
зисті волоски з короткою (1- або 2-ярусною) ніжкою 
та  2–3-ярусною голівкою з  2 клітинами в кожному 
ярусі трапляються на епідермах віночків квіток обох 
типів, приквітках обгортки та зав’язі (вигляд з по-
верхні [Eb, G, Kc], вигляд збоку [Ha]); фрагменти 
основи зав’язі квітки, де розташоване кільце тов-
стостінних склеренхімних клітин [C]; фрагменти 
епідерми, що оточує зав’язь (вигляд з поверхні [E]), 
з тонкостінних поздовжньо-видовжених клітин [Ea]  
із численними залозистими волосками [Eb], що чер-
гуються з крупними, видовженими, заповненими 
слизом  клітинами, розташованими  поперечно-
складчастими шарами [Ec]; фрагменти епідерми, 
що оточує зав’язь (вигляд збоку [H]), із залозистими 
волосками  [На] та прилеглими паренхімними клі-
тинами, що містять дрібні друзи кальцію оксалату 
[Нb]; групи клітин верхівки приймочок із видовже-
ними сосочками [L]; пилкові зерна кулястої або три-
кутної форми, близько 25 мкм у діаметрі, з 3 порами 
та шипуватою екзиною [F].

Рисунок 0404.-1. Діагностичні структури ромашки 
квіток (iдентифікація В)

C. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. 50 мкл ефірної олії, отри-
маної під час кількісного визначення ефірної олії, 
розчиняють у 1 мл ксилолу Р.
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Розчин порівняння. 2 мкл хамазулену Р, 5 мкл 
(-)-α-бісабололу Р і 10 мг борнілацетату Р розчиня-
ють у 5 мл толуолу Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю Р.

Рухома фаза: етилацетат Р – толуол Р (5:95).

Нанесення: 10 мкл, смугами.

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

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обприскують анісового альдегіду 
розчином Р, нагрівають за температури від 100 °С до 
105 °С протягом 5–10 хв і відразу переглядають за 
денного світла.

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

Верхня частина пластинки

хамазулен: червона або 
червонувато-фіолетова 
зона
______

борнілацетат: жовтаво-
коричнева зона

______

(-)-α-бісаболол: 
червонувато-фіолетова 
або синювато-фіолетова 
зона

1 або 2 сині або синювато-
фіолетові зони 

червона або червонувато-
фіолетова зона 
(хамазулен)

______

коричнева зона (ен-іне-
дициклоефір)

______

червонувато-фіолетова 
або синювато-фіолетова 
зона ((-)-α-бісаболол)

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Осип. Не більше 25 %. 20.0 г сировини просіюють 
крізь сито (710) (2.9.12).

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
12.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок сировини 
(355) (2.9.12) сушать за температури 105 °С протя-
гом 2 год.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 13.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Ефірна олія (2.8.12). Використовують 30 г цілої сиро-
вини, колбу місткістю 1000 мл, 300 мл води Р як дис-

тиляційну рідину та 0.50 мл ксилолу Р у градуйованій 
трубці. Перегонку проводять зі швидкістю 3–4 мл/
хв протягом 4 год. Наприкінці цього часу зупиняють 
подавання води до конденсуючої системи, але про-
довжують перегонку, доки леткі сині компоненти 
сягнуть нижнього кінця конденсуючої системи. Від-
разу відновлюють подавання води до конденсуючої 
системи, щоб запобігти її нагріванню. Перегонку 
припиняють через 10 хв.

Апігенін-7-глюкозид. Рідинна хроматографія 
(2.2.29).

Суміш розчинників: рухома фаза А – рухома фаза  В 
(25:75).

Випробовуваний розчин. 40 г сировини подрібнюють 
на порошок (500) (2.9.12). 2.00 г здрібненої на по-
рошок сировини поміщають у круглодонну колбу 
місткістю 500 мл, додають 200 мл етанолу (96 %) Р, 
нагрівають зі зворотним холодильником на водя-
ній бані протягом 15 хв, охолоджують і фільтрують. 
Промивають фільтр і залишок кількома мілілітрами 
етанолу (96 %) Р. До одержаного фільтрату додають 
10 мл свіжоприготованого натрію гідроксиду розчину 
розведеного Р, нагрівають суміш зі зворотним холо-
дильником протягом 1 год, охолоджують і доводять 
об’єм розчину етанолом (96 %)Р до 250.0 мл. До 
50.0 мл одержаного розчину додають 0.5 г лимонної 
кислоти Р, струшують протягом 5 хв і фільтрують. 
5.0 мл одержаного розчину доводять сумішшю роз-
чинників  до об’єму 10.0 мл.

Розчин порівняння (а). 10.0 мг ФСЗ апігенін-7-
глюкозиду   розчиняють у 100.0 мл метанолу Р. 
25.0 мл одержаного розчину доводять сумішшю 
розчинників  до об’єму 200.0 мл.

Розчин порівняння (b). 10.0 мг 5,7-дигідрокси-4-метил-
кумарину Р  розчиняють у 100.0 мл метанолу Р. 
25.0 мл одержаного розчину доводять сумішшю 
розчинників до об’єму 100.0 мл. До 4.0 мл одержа-
ного розчину додають 4.0 мл розчину порівняння (а) 
і доводять об’єм розчину сумішшю розчинників  
до 10.0 мл.

Передколонка:
— розмір: 8 мм × 4.6 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії окта-

децилсилільний Р (5 мкм).

Колонка:
— розмір: 0.25 м × 4.6 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії окта-

децилсилільний Р (5 мкм).

Рухома фаза:
— рухома фаза А: фосфорна кислота Р – вода Р 

(0.5:99.5);
— рухома фаза В: фосфорна кислота Р – ацето-

нітрил Р (0.5:99.5);
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Час (хв) Рухома фаза А
(%, об/об)

Рухома фаза В
(%, об/об)

0–9 75 25
9–19 75 → 25 25 → 75

19–24 25 75

Швидкість рухомої фази: 1 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 340 нм.

Інжекція: 20 мкл.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (b):
— ступінь розділення: не менше 1.8 між піками 

апігенін-7-глюкозиду та 5,7-дигідрокси-4-
метилкумарину.

Вміст апігенін-7-глюкозиду, у відсотках, обчислю-
ють за формулою:

 
де А1 — площа піка апігенін-7-глюкозиду на хро-

матограмі випробовуваного розчину;
А2 — площа піка апігенін-7-глюкозиду на хро-

матограмі розчину порівняння (а);
m1 — маса наважки сировини, використаної для 

приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

m2 — маса наважки ФСЗ апігенін-7-глюкозиду, 
використаного для приготування розчину 
порівняння (а), у грамах;

р — вміст  апігенін-7-глюкозиду у ФСЗ  
апігенін-7-глю ко зиду, у відсотках. 


