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ЗВІРОБІЙ

Hyperici herba

ST. JOHN’S WORT

Цілі або фрагментовані висушені квітучі верхівки 
Hypericm perforatum L., зібрані під час цвітіння.

Вміст: не менше 0.08 % суми гіперицинів, у пере-
рахунку на гіперицин (С30Н16О8; М.м. 504.4) і суху 
сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Розгалужені голі стебла мають 2 більш або менш 
виражених подовжніх ребра. Листки супротивні, 
сидячі, без прилистків, довгастоовальні, від 15 мм 
до 30 мм завдовжки; вздовж країв листка наявні 
залозки, що мають вигляд чорних крапок, по всій 
поверхні листків розсіяні численні дрібні видільні 
залозки, що чітко просвічуються у прохідному світлі. 
Квітки правильні, на верхівках стебел зібрані у щит-
коподібні волоті. Вони мають 5 зелених загострених 
чашолистків із чорними секреторними залозками 
вздовж країв; 5 оранжевожовтих пелюсток також із 
чорними секреторними залозками по краях; 3 пучки 
тичинок, кожний з яких складається із численних 
оранжевожовтих тичинок, і 3 плодолистки, що 
увінчані червоними стовпчиками.

У сировині також можуть виявлятися: незрілі та зрілі 
плоди та насінини. Незрілі плоди зеленого або жов-
тавого кольору, насінини білуваті. Зрідка можуть 
бути наявні зрілі плоди: сухі тригнізді коробочки 
із численними насінинами. Коробочки коричневі, 
широко - або вузькояйцеподібні, 5–10 мм завдовж-
ки, із широколінійними або крапкоподібними за-
лозками та безладно-смугастими каналами, що про-
водять секрети. Зрілі насінини 1–1.3  мм завдовжки, 
цилінд ричні або трикутні, короткозагострені на обох 
кінцях, коричневі або майже чорні, подовжньо-
дрібно-пористі.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
зеленувато-жовтого кольору. Переглядають під мі-
кроскопом, використовуючи хлоральгідрату розчин Р. 
У порошку виявляються такі діагностичні структу-
ри (Рис. 1438.-1): фрагменти епідерми листка [A, 
B] або стебла [H] з продиховими апаратами (2.8.3) 
парацитного [Ab, Ha], анізоцитного [Ac, Bb, Hb] 
або аномоцитного [Ae] типів; фрагменти епідерми 
листка, часто з прилеглою палісадною паренхімою 
[Ad, Bc]; багатокутні клітини верхньої епідерми з по-
товщеними та намистоподібними оболонками [Ba]; 
більш або менш звивистостінні, тонкостінні клітини 
нижньої епідерми [Aa]; фрагменти листка або чашо-
листка [E] з крупними, червоного кольору олійними 

залозами [Ea] з прилеглою палісадною паренхімою 
[Eb] та дрібними судинами [Ec]; фрагменти епідерми 
пелюстки із видовжених клітин з прямими або зви-
вистими антиклінальними оболонками [J]; cудини 
[D] з сітчастими або пористими оболонками [Da] 
та групи товстостінних волокон [Db]; фрагменти 
паренхіми серцевини стебла [K] із прямокутних 
клітин зі здерев'янілими та пористими оболонка-
ми [Ka], деколи об'єднаних із судинами [Kb]; фраг-
менти пиляка [F], де виявляються: центральна час-
тина, що складається із дрібних клітин з друзами 
кальцію оксалату [Fb], та клітини фіброзного шару 
[Fa]; фрагменти тичинкової нитки із видовжених  
тонкостінних клітин зі складчастою кутикулою [C]; 
численні пилкові зерна з 3 проростковими порами 
та гладенькою екзиною, трапляються поодинокі [G] 
або в щільних групах.

Рисунок 1438.-1. Діагностичні структури звіробою 
(ідентифікація В)

С. Високоефективна тонкошарова хроматографія 
(2.8.25).

Випробовуваний розчин. До 0.5 г здрібненої на поро-
шок сировини (355) (2.9.12) додають 5 мл метано-
лу Р, обробляють ультразвуком протягом 15 хв, потім 
фільтрують або центрифугують і використовують 
фільтрат або надосадову рідину.

Розчин порівняння (а). 2.5 мг гіперозиду Р та 3.5 мг 
рутозиду тригідрату Р розчиняють у метанолі Р і до-
водять об'єм розчину тим самим розчинником до 
10.0 мл.

Розчин порівняння (b). 2.5 мл розчину порівняння (а) 
доводять метанолом Р до об'єму 10.0 мл.
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Розчин порівняння (с). 2.5 мг гіперозиду Р та 3 мг хлоро-
генової кислоти Р розчиняють у метанолі Р і доводять 
об'єм розчину тим самим розчинником до 10.0 мл.

Маркер інтенсивності. Гіперозид.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю F254 Р 
(2–10 мкм).

Рухома фаза: мурашина кислота безводна Р – вода Р – 
етилацетат Р (6:9:90).

Нанесення: 4 мкл, смугами 8 мм.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 70 мм від ниж-
нього краю пластинки.

Висушування: в потоці повітря при кімнатній темпе-
ратурі протягом 5 хв.

Виявлення: нагрівають при температурі від 100 °С 
до 105 °С, теплу пластинку обприскують розчином 
10 г/л дифенілборної кислоти аміноетилового ефіру Р  
у метанолі Р, потім обприскують розчином 50 г/л 
макроголу 400 Р у метанолі Р або, як альтернатива, за-
нурюють теплу пластинку у розчин 5 г/л дифенілбор-
ної кислоти аміноетилового ефіру Р  в етилацетаті  Р, 
потім у розчин 50 г/л макроголу 400 Р у метиленхло-
риді Р. Пластинку сушать на повітрі протягом 1 хв і 
переглядають в УФсвітлі за довжини хвилі 365 нм.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (с):
— на хроматограмі виявляються дві чіткі зони в 

нижній третині хроматограми, які, тим не менше, 
можуть бути частково перекритими; нижня зона 
(хлорогенова кислота) виявляється як блакитна 
флуоресціююча зона та верхня зона (гіперозид)  – 
як жовта або оранжева флуоресціююча зона.

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння (а) та випро-
бовуваного розчину. На хроматограмі випробовува-
ного розчину можуть виявлятися також інші зони  – 
від слабих до дуже слабих  флуоресціюючих зон, 
які можуть бути синіми, червоними або оранжево-
жовтими; можуть бути присутні, особливо у верхній 
частині, червоні зони гіперицину та псевдогіпери-
цину; блакитна флуоресціююча зона хлорогенової 
кислоти може бути частково перекрита жовтою або 
оранжевою флуоресціюючою зоною гіперозиду.

Верхня частина пластинки

__________

___________ 

гіперозид: жовта 
або оранжева 
флуоресціююча зона

рутозид: жовта 
або оранжева 
флуоресціююча зона

червона флуоресціююча 
зона або слаба червона 
флуоресціююча зона
                                _________

2 червоні  флуоресціюючі 
зони (гіперицин і 
псевдогіперицин)
2 жовті або оранжеві 
флуоресціюючі зони або 
2 слабі жовті або оранжеві 
флуоресціюючі зони

                                _________

жовта або оранжева 
флуоресціююча зона або 
слаба жовта або оранжева 
флуоресціююча зона

жовта або оранжева 
флуоресціююча зона або 
інтенсивна жовта або 
оранжева флуоресціююча 
зона (гіперозид)

блакитна флуоресціююча 
зона або слаба блакитна 
флуоресціююча зона 
(хлорогенова кистота)

жовта або оранжева 
флуоресціююча зона 
(рутозид)

Розчин порівняння (а) Випробовуваний розчин

 

ВИПРОБУВАНННЯ

Сторонні домішки (2.8.2). Не більше 3 % стебел біль-
ше 5 мм у діаметрі, не більше 2 % інших сторонніх 
до мішок.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
10.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок сировини 
(500) (2.9.12) сушать при температурі 105 °С про-
тягом 2 год.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 7.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Випробовуваний розчин. 0.800 г здрібненої на поро-
шок сировини (500) (2.9.12) поміщають у кругло-
донну колбу місткістю 100 мл, додають 60 мл суміші 
вода Р – тетрагідрофуран Р (20:80), перемішують за 
допомогою магнітної мішалки та кип'ятять у водяній 
бані при температурі 70 °С зі зворотним холодильни-
ком протягом 30 хв. Одержану суміш центрифугують 
(при 700 g протягом 2 хв) і надосадову рідину декан-
тують у колбу місткістю 250 мл. Залишок за допомо-
гою 60 мл суміші вода Р – тетрагідрофуран Р (20:80) 
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кількісно переносять у ту саму круглодонну колбу 
місткістю 100 мл, знову нагрівають зі зворотним хо-
лодильником протягом 30 хв, центрифугують при 
700 g протягом 2 хв, надосадову рідину декантують, 
об'єднують з екстрактом у колбі місткістю 250 мл і 
упарюють насухо. До одержаного залишку додають 
15 мл метанолу Р  і за допомогою ультразвуку пере-
носять у мірну колбу місткістю 25 мл. Колбу міст-
кістю 250 мл обполіскують метанолом Р, промивну 
рідину поміщають у ту саму мірну колбу місткістю 
25.0 мл, доводять тим самим розчинником до об'єму 
25.0 мл і знову центрифугують. 10 мл надосадової рі-
дини фільтрують крізь шприцевий фільтр (0.2 мкм), 
відкидаючи перші 2 мл фільтрату. 5.0 мл одержаного 
фільтрату поміщають у мірну колбу і доводять мета-
нолом Р до об'єму 25.0 мл.

Компенсаційна рідина: метанол Р.

Вимірюють оптичну густину (2.2.25) випробову-
ваного розчину за довжини хвилі 590 нм відносно 
компенсаційної рідини.

Вміст суми гіперицинів, у перерахунку на гіперицин, 
у відсотках, обчислюють за формулою:

 
де А – оптична густина випробовуваного розчину 

за довжини хвилі 590 нм;
m – маса наважки випробовуваної сировини, у 

грамах.

Використовують питомий показник поглинання 
гіперицину, що дорівнює 870.


