
ДЕРЖАВНА ФАРМАКОПЕЯ УКРАЇНИ 2.4 1

П
РОЕКТ

САФЛОРУ КВІТКИ

Carthami flos

SAFFLOWER FLOWER

Висушені квітки Сarthamus tinctоrius L.

Вміст: не менше 1.0 % суми флавоноїдів, у пере-
рахунку на гіперозид (С21Н20О12; М.м. 464.4) і суху 
сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Оранжево-жовті або червонувато-оранжеві труб-
часті зрослопелюсткові актиноморфні квітки, відді-
лені від кошика. Кожна квітка має довгу ниткопо-
дібну трубку, близько 1 см завдовжки, розділену на 
5 рівних вузьких ланцетних часток близько 0.5 см 
завдовжки. З розкритої трубки висовується порож-
нистий циліндр, утворений жовтими пиляками, в 
якому знаходиться ниткоподібний стовпчик, по-
товщений біля верхівки.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
оранжево-жовтого кольору. Переглядають під мі-
кроскопом, використовуючи хлоральгідрату роз-
чин Р. У порошку виявляються такі діагностичні 
структури (Рис. 2386.-1): фрагменти трубочки ві-
ночка [E] з епідермою з видовжених тонкостінних 
тонкоскладчастих клітин, краї яких лопатеві [B, Ea, 
J], та з паренхімою з дрібних багатокутних клітин із 
призматичними кристалами кальцію оксалату [Eb]; 
на зовнішній епідермі виявляються лише основи 
[Ja] залозистих волосків, які ззазвичай відокремлені; 
ці волоски ізольовані, дворядні, з багатоклітинною 
ніжкою та двоклітинною голівкою [C]; фрагменти 
лопатей віночка, на верхівках яких виявляються чис-
ленні дрібні, округлі, дуже виступаючі сосочки [G]; 
фрагменти паренхіми, що містить провідні пучки 
[Ed], оточені секреторними каналами з червонувато-
коричневим вмістом [Ec]; фрагменти тичинкових 
ниток із видовжених товстостінних пористих клітин 
[K] та фрагменти характерного шару пиляка, обо-
лонки якого виявляють потовщення в смугах [H]; 
фрагменти приймочки, укритої переважно дов гими 
конічними сосочками [D], зазвичай з прилеглими 
пилковими зернами; округлі або еліптичні пилкові 
зерна до 60 мкм у діаметрі, з 3 порами та дрібно-
шипуватою екзиною [A]; ізольовані призматичні 
кристали кальцію оксалату [F].

Рисунок 2386.-1. Діагностичні структури сафлору квіток 
(iдентифікація В) 

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 1.0 г здрібненої на по-
рошок сировини (355) (2.9.12) додають 10 мл мета-
нолу Р, обробляють ультразвуком протягом 10 хв і 
центрифугують.

Розчин порівняння. 1 мг рутозиду тригідрату Р і 5 мг 
кверцетину дигідрату Р розчиняють у 50 мл мета-
нолу Р. 

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікаге-
лю Р (5–40 мкм) (або ТШХ-пластинка із шаром 
силікагелю Р (2–10 мкм)).

Рухома фаза: оцтова кислота Р – мурашина кислота 
безводна Р – вода Р – етилацетат Р (11:11:27:100).

Нанесення: 25 мкл, смугами по 15 мм (або 10 мкл, 
смугами по 8 мм).

Відстань, що має пройти рухома фаза: 12 см (або 7 см) 
від лінії старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення А: переглядають за денного світла.

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

Верхня частина пластинки
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кверцетин: світло-жовта 
зона
________

_________

рутозид: світло-жовта зона 

 _______
 

 _______

червона зона

жовта зона

жовта зона
Розчин порівняння Випробовуваний розчин

Виявлення B: нагрівають за температури 100 °С про-
тягом 3 хв; гарячу пластинку обприскують розчином 
10 г/л дифенілборної кислоти аміноетилового ефіру Р  
у метанолі Р, потім розчином 50 г/л макроголу 400 Р 
у метанолі Р; сушать на повітрі протягом 30 хв; пере-
глядають в УФ-світлі за довжини хвилі 365 нм.

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

Верхня частина пластинки

кверцетин: оранжева 
флуоресціююча зона

________

_________

рутозид: жовта 
флуоресціююча зона 

синя флуоресціююча зона
 ________

зелена флуоресціююча 
зона
коричнева флуоресціююча 
зона 

зелена флуоресціююча 
зона

 _______

жовта флуоресціююча 
зона

зелена флуоресціююча 
зона
коричнева флуоресціююча 
зона 

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Оптична густина (2.2.25).

A. Жовтий пігмент: 0.1 г здрібненої на порошок 
сировини (355) (2.9.12) замочують у 150 мл води Р, 
перемішують протягом 1 год, фільтрують крізь скля-
ний фільтр (40) (2.1.2), доводять об’єм, промиваючи 
залишок водою Р, до 500.0 мл. Оптична густина за 
довжини хвилі 401 нм має бути не менше 0.40.

В. Червоний пігмент: до 0.25 г здрібненої на порошок 
сировини (355) (2.9.12) додають 50 мл суміші вода Р – 
ацетон Р (20:80), нагрівають на водяній бані за тем-
ператури 50 °С протягом 90 хв. Охолоджують, фільт-
рують крізь скляний фільтр (40) (2.1.2), доводять 
об’єм, промиваючи залишок сумішшю вода Р – аце-
тон Р (20:80), до 100.0 мл. Оптична густина за до-
вжини хвилі 518 нм має бути не менше 0.40.

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 105 °С протя-
гом 2 год.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 10.0 %.

Зола, нерозчинна в хлористоводневій кислоті (2.8.1). Не 
більше 3.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Розчин А. 0.250 г здрібненої на порошок сировини 
(180) (2.9.12) поміщають у колбу місткістю 250  мл, 
додають 95 мл метанолу Р, нагрівають зі зворотним 
холодильником на водяній бані протягом 30 хв, 
охолоджують і фільтрують. Фільтр обполіскують 
5 мл метанолу Р. Фільтрат і промивний розчин 
об’єднують у мірній колбі, доводять об’єм розчину 
метанолом Р до 100 мл.

Випробовуваний розчин. 5.0 мл розчину А поміщають 
у мірну колбу, доводять об'єм розчином 20 г/л алю-
мінію хлориду Р у метанолі Р до 20.0 мл.

Компенсаційний розчин. 5.0 мл розчину А поміщають 
у мірну колбу, доводять об’єм розчину метанолом Р 
до 20.0 мл.

Оптичну густину (2.2.25) випробовуваного розчи-
ну вимірюють точно через 15 хв за довжини хвилі 
420 нм відносно компенсаційного розчину.

Вміст суми флавоноїдів, у перерахунку на гіперозид, 
у відсотках, обчислюють за формулою:

 
де А — оптична густина випробовуваного розчину 

за довжини хвилі 420 нм;
m — маса наважки випробовуваної сировини, у 

грамах.

Використовують питомий показник поглинання 
гіперозиду, що дорівнює 400.


