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ГРИЦИКІВ ТРАВАN

Capsellae bursa pastоris herba

Висушена надземна частина дикорослої однорічної 
рослини Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., зібрана у 
фази цвітіння та початку плодоношення.

Вміст: не менше 1.0% суми флавоноїдів, у пере-
рахунку на гіперозид (C21H20O12; М.м. 464.4)  і суху 
сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Облистяні пагони до 40 см завдовжки, більш або 
менш розгалужені, з ребристими, голими або в ниж-
ній частині слабо опушеними стеблами, зеленими 
листками, квітками та незрілими плодами. Прикоре-
неві листки зібрані в розетку, видовжено-ланцетні, 
черешкові, з перисто-роздільною пластинкою з 
гострими трикутними струговидно-виїмчастими, 
цілокраїми або зубчастими долями. Стеблові 
листки чергові, сидячі, зі стріловидною основою, 
видовжено-ланцетні, цілокраї або виїмчасто-
зубчасті; верхні листки майже лінійні. Суцвіття – 
китиця. Квітки дрібні, актиноморфні, з подвійною 
оцвітиною. Чашечка роздільнолиста, із 4 зелених 
видовжено-яйцевидних чашолистків. Віночок роз-
дільнопелюстковий, із 4 білуватих оберненояйцепо-
дібних пелюсток, майже вдвічі довших за чашолист-
ки. Плоди – зелені обернено-трикутно-серцеподібні 
стручечки, сплюснуті, на верхівці дещо виїмчасті, 
розкриваються двома стулками.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
зеленого кольору. Переглядають під мікроскопом, 
використовуючи хлоральгідрату розчин Р. У порошку 
виявляються такі діагностичні структури: фрагменти 
епідерми із дрібних клітин, із тонкими, дещо звивис-
тими (верхня епідерма) або більш звивистими (ниж-
ня епідерма) оболонками, фрагменти продихових 
апаратів анізоцитного типу (2.8.3), більш численних 
у нижній епідермі; численні покривні волоски, ізо-
льовані або у складі епідерми, цілі або фрагменто-
вані: крупні, прямі, одноклітинні, із широкою осно-
вою та вузькою загостреною верхівкою, гладенькою 
або дещо бородавчастою поверхнею; одноклітинні, 
розгалужені, (3–7)-кінцеві, з грубобородавчастою 
поверхнею; зрідка трапляються двокінцеві покривні 
волоски; фрагменти епідерми стебла із видовжених 
прямостінних основних клітин і продихів; фрагмен-
ти внутрішньої епідерми оплодня із вузьких  довгих, 
волокноподібних клітин; пилкові зерна із гладень-
кою екзиною та 3 проростковими порами.

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин.  До 1.0 г здрібненої на по-
рошок сировини (355) (2.9.12) додають 5 мл мета-
нолу Р, нагрівають у водяній бані при температурі 

65 °С зі зворотним холодильником протягом 5 хв, 
охолоджують і фільтрують.

Розчин порівняння.  3.0 мг ФСЗ ДФУ рутину  і 3.0 мг  
ФСЗ ДФУ гіперозиду розчиняють у 10 мл метано-
лу  Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю 
F254  Р.

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

Нанесення: 20 мкл, смугами.

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

Висушування: при температурі від 100 °С до 105 °С.

Виявлення: теплу пластинку обприскують розчином 
10 г/л дифенілборної кислоти аміноетилового ефі-
ру  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 можуть виявлятися також інші флуоресці-
юючі зони.

Верхня частина пластинки

________
гіперозид: жовтаво-
оранжева флуоресціююча 
зона

 рутин: жовтаво-оранжева 
флуоресціююча зона

_________

червона флуоресціююча 
зона

                              _________
слаба жовтаво-оранжева 
флуоресціююча зона
блакитна флуоресціююча 
зона 
жовтава флуоресціююча 
зона

інтенсивна жовтаво-
оранжева флуоресціююча 
зона
                          ___________

жовта флуоресціююча 
зона

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

D. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин.  До 1.0 г здрібненої на поро-
шок сировини (355) (2.9.12) додають 20.0 мл етанолу 
(60 %, об/об) Р, кип'ятять у водяній бані зі зворот-
ним холодильником протягом 20 хв, охолоджують і 
фільтрують.

Розчин порівняння. 10.0 мг ФСЗ ДФУ проліну і 5.0 мг 
ФСЗ ДФУ лейцину розчиняють у 10 мл метанолу Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю Р.

Рухома фаза: бутанол Р – ацетон Р – оцтова кислота 
льодяна Р – вода Р (35:35:10:20 ).
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Нанесення: 10 мкл, смугами.

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

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обприскують нінгідрину розчином Р1, 
нагрівають при температурі від 100 °С до 105 °С про-
тягом 2–3 хв і переглядають при денному світлі.

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

Верхня частина пластинки

________

лейцин: рожево-червона 
зона

пролін: жовта зона

_________

                                   _________

рожево-червона зона 
(лейцин)
рожево-червона зона

рожево-червона зона

оранжева зона

                                    _________

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Сторонні домішки (2.8.2). Коренів та пожовтілих 
листків – не більше 3 %; сторонніх часток – не 
більше 3 %.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
10.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок сировини (355) 
(2.9.12) сушать при температурі 105 °С.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 10.0 %.

Екстрактивні речовини. Не менше 20 %.

До 1.00 г здрібненої на порошок сировини (355) 
(2.9.12) додають 20 г води Р, нагрівають у водяній 
бані при температурі 80 °С протягом 10 хв, на-
стоюють протягом 1 год, енергійно струшуючи, та 
фільтрують. 5.0 г одержаного фільтрату упарюють 
насухо на водяній бані при температурі від 100 °С 
до 105 °С протягом 2 год. 

Маса залишку має бути не менше 50 мг.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Вихідний розчин 1. 0.500 г здрібненої на порошок 
сировини (355) (2.9.12) поміщають у колбу місткіс-
тю 200 мл, додають 40 мл етанолу (60 %, об/об) Р, 
нагрівають у водяній бані при температурі 60 °С 
протягом 10 хв, обережно струшуючи, охолоджу-

ють і фільтрують крізь тампон із вати у мірну кол-
бу місткістю 100 мл. Поміщають тампон із вати 
із залишком сировини у ту саму колбу місткістю 
200 мл, додають 40 мл етанолу (60 %, об/об) Р, зно-
ву нагрівають у водяній бані при температурі 60 °С 
протягом 10 хв, обережно струшуючи, охолоджу-
ють і фільтрують у ту саму мірну колбу місткістю 
100 мл. Колбу місткістю 200 мл і фільтр обполіскують 
етанолом (60 %, об/об) Р, промивну рідину перено-
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 
упарюють насухо під зниженим тиском. Одержа-
ний залишок за допомогою 8 мл суміші метанол  Р  – 
оцтова кислота безводна Р (10:100) переносять у 
мірну колбу місткістю 25 мл. Круглодонну колбу об-
поліскують 3 мл суміші метанол Р – оцтова кислота 
безводна Р (10:100) і промивну рідину поміщають у 
ту саму мірну колбу місткістю 25 мл. До одержаного 
розчину додають 10.0 мл розчину, що містить 25.0 г/л 
борної кислоти Р, 20.0 г/л щавлевої кислоти Р у мура-
шиній кислоті безводній Р, і доводять об'єм розчину 
оцтовою кислотою безводною Р до 25.0 мл.

Компенсаційний розчин. 5.0 мл вихідного розчину  1 
упарюють насухо під зниженим тиском. Одержаний 
залишок за допомогою 8 мл суміші метанол  Р  – 
оцтова кислота безводна Р (10:100) переносять у 
мірну колбу місткістю 25 мл. Обполіскують кругло-
донну колбу 3 мл суміші метанол Р – оцтова кислота 
безводна Р (10:100) і промивну рідину поміщають у 
ту саму мірну колбу місткістю 25 мл. До одержаного 
розчину додають 10.0 мл мурашиної кислоти безвод-
ної  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 до-
вжини хвилі 410 нм відносно компенсаційного роз-
чину.

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

 
де А — оптична густина випробовуваного розчину 

за довжини хвилі 410 нм;
m — маса наважки випробовуваної сировини, у 

грамах.

Використовують питомий показник поглинання 
гіперозиду, що дорівнює 405.
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