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ПИЖМА КВІТКИN

Tanacetі vulgare flos

Висушені суцвіття багаторічної дикорослої 
трав’янистої рослини Tanacetum vulgare L., зібрані 
на початку цвітіння.

Вміст: не менше 0.6 % суми флавоноїдів, у пере-
рахунку на лютеолін (C15H10O6; М.м. 286.2) і суху 
сировину.

ВЛАСТИВОСТІ

Сировина має гіркий смак.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Сировина – це суміш частин складного щиткопо-
дібного суцвіття: його осей та окремих кошиків. Осі 
щитка та кошиків світло-зелені, борозенчасті, голі, 
рідше дещо опушені. Кошики напівкулястої форми 
із вдавленою серединою, 6–8 мм у діаметрі. Обгортка 
кошика складається із ланцетних, бурувато-зелених, 
з плівчастим краєм приквітків, розташованих че-
репитчасто. Ложе кошика голе, виповнене, дещо 
опукле. Квітки жовті, дрібні, трубчасті: крайові – 
маточкові, серединні – двостатеві.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
зеленувато-жовтого кольору. Переглядають під мі-
кроскопом, використовуючи хлоральгідрату розчин Р. 
У порошку виявляються такі діагностичні структури: 
фрагменти приквітків із центральною жилкою та 
супровідними секреторними ходами; фрагменти зо-
внішньої епідерми приквітків із крупних основних 
клітин із прямими або дещо звивистими оболонка-
ми, вкритими помітною складчастою кутикулою, 
та продихових апаратів аномоцитного типу (2.8.3) із 
4–6 побічними клітинами; фрагменти внутрішньої 
епідерми приквітків із вузьких, дуже видовжених 
основних клітин; покривні волоски приквітків бато-
гоподібні, багатоклітинні, кінцева клітина яких дуже 
довга, перекручена та часто обламана; фрагменти 
епідерми віночка із багатокутних, тонкостінних 
клітин, оболонки деяких клітин із чоткоподібними 
потовщеннями; фрагменти трубочки віночка або 
зав’язі з чотири-шестиклітинними, дворядними, 
дво-триярусними ефіроолійними залозками; фраг-
менти віночка, в мезофілі та епідермі яких трапля-
ються друзи кальцію оксалату.

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин.  До 0.50 г здрібненої на по-
рошок сировини (355) (2.9.12) додають 10 мл мета-
нолу Р, нагрівають зі зворотним холодильником на 
водяній бані при 60°С протягом 5 хв, охолоджують 
і фільтрують.

Розчин порівняння. 3 мг ФСЗ ДФУ лютеоліну та  3 мг  
ФСЗ ДФУ хлорогенової кислоти розчиняють у 10 мл 
метанолу Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю 
F254  Р.

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

Нанесення: 10 мкл, смучами.

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 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 можуть виявлятися також інші флуоресці-
юючі зони.

Верхня частина пластинки

лютеолін: жовта 
флуоресціююча зона

________

хлорогенова кислота: 
блакитна флуоресціююча 
зона

_________

жовта флуоресціююча зона

інтенсивна блакитна 
флуоресціююча зона

                                   _________

жовта флуоресціююча зона

інтенсивна блакитна 
флуоресціююча зона

                                    _________

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Сторонні домішки (2.8.2). Квіткових кошиків та їх 
частин не менше 60 %; у тому числі кошиків, що 
змінили забарвлення, – не більше 8 %; сторонніх ча-
сток – не більше 1.5 %, зокрема, домішок органічного 
похождення – не більше 1 %, домішок мінерального 
походження – не більше 0.5%.

Туйон. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин.  До 1.5 г свіжоздрібненої на 
порошок сировини (355) (2.9.12)  додають 5 мл мета-
нолу Р, нагрівають на водяній бані при температурі 
50 °С зі зворотним холодильником протягом 1 хв, 
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охолоджують і фільтрують. До шроту додають ще 
5 мл метанолу Р, повторюють процедуру екстракції  
та фільтрати об’єднують.

Розчин порівняння. 20.0 мг ФСЗ ДФУ туйону роз-
чиняють в  етанолі (96%) Р і доводять тим самим 
розчинником до 10 мл. 1.0 мл отриманого розчину 
поміщають у  мірну колбу місткістю 25 мл і доводять 
до позначки етанолом (96%) Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю Р.

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

Нанесення: 50 мкл випробовуваного розчину і 15 мкл 
розчину порівняння, смугами 10 мм.

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

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обробляють  розчином  200 г/л  фосфорно-
молібденової кислоти  Р  в етанолі (96 %) Р, нагріва-
ють при температурі від 100 °С до 105 °С протягом 
5–10 хв і відразу переглядають при денному світлі. 

Результати: на хроматограмі випробовуваного 
розчину зона туйону не має перевищувати відпо-
відну зону на хроматограмі розчину порівняння за 
розміром та інтенсивністю забарвлення (не більше 
0.015  %).

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 9.0 %. 
1.000 г здрібненої на порошок сировини (355) (2.9.12) 
сушать при температурі 105 °С.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 9.0 %.

Зола, нерозчинна у хлористоводневій кислоті (2.8.1). Не 
більше 1.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Вихідний розчин 1. 0.250 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 1. 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.

Вихідний розчин 2. 0.010 г (точна наважка) ФСЗ 
ДФУ лютеоліну поміщають у 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 у 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 у 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 до-
вжини 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, 
у відсотках, обчислюють за формулою:

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

m1 — маса наважки випробовуваної сировини, у 
грамах;

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


