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АНДРОГРАФІСА ТРАВА

Andrographidis herba

ANDROGRAPHIS HERB

Висушені цілі або фрагментовані квітучі та/або 
плодоносні надземні частини Andrographis раniculata 
(Burm. f.) Nees.

Вміст: не менше 0.80 % суми андрографоліду 
(С20Н30О5; М.м.  350.4) і  14-деокси-11,12-
дидегідроандрографоліду (С20Н28О4; М.м. 332.4), у 
перерахунку на суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Цілі надземні частини складаються із: зелених, 
коричневих або жовтаво-зелених стебел, переважно 
квадратних у поперечному зрізі, з білою  центральною 
порожниною, близько 50–70 см завдовжки, 1.2–5 мм 
(деколи до 9 мм) у діаметрі, зазвичай розгалужених, 
дещо здутих у вузлах, з поздовжніми складками на 
зовнішній поверхні; листки супротивні, прості, голі, 
короткочерешкові або майже сидячі, з пластинкою, 
що зморщена та легко ламається; цілісна пластинка 
від ланцетної до овально-ланцетної форми, 2–15 см 
завдовжки та 1–5 см завширшки; верхівка загостре-
на, основа клиноподібна та збіжна, край цільний або 
хвилястий, верхня поверхня від зеленої до темної, 
майже чорнувато-зеленої та нижня поверхня від 
сірувато-зеленої до світло-зеленої. Цистоліти ви-
димі як короткі, світліше забарвлені позначки на 
верхній поверхні листка та стебла. Текстура ламка. 
Фрагментовані надземні частини представлені дріб-
ними шматками сплощених зелених, коричневих 
або жовтаво-коричневих стебел, переважно ква-
дратних у поперечному зрізі, з білою центральною 
порожниною 1.2–5 мм (деколи до 9 мм) у діаметрі 
та 0.5–5.0 см завдовжки, з поздовжніми складками 
на зовнішній поверхні та фрагментами зморщеної 
пластинки від зеленої до темної, майже чорнувато-
зеленої на верхній поверхні та сірувато-зеленої або 
світло-зеленої на нижній поверхні. Цистоліти видимі 
як короткі, світліше забарвлені позначки на верхній 
поверхні листка та стебла. Текстура ламка. Деколи 
наявні залишки квіток складаються із тонких і ніж-
них квітконіжок та чашолистків із загостреною вер-
хівкою, що несе залозисті волоски з довгою ніжкою 
та темною голівкою. Світло-жовтаво-коричневі або 
зеленувато-жовті плоди — вузькі лінійно-ланцетні 
або видовжені коробочки, з 2 гніздами, які широко 
розкриті на верхівці або формують V-подібний плід 
з 2 стулками, що здебільшого не містять насіння; 
якщо насіння наявне, воно темно-коричневе або 
коричнювато-жовте від багатогранної до квадратної 
форми; залишки сім’яніжок часто наявні.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
темно-зеленого або сірувато-зеленого кольору. Пе-
реглядають під мікроскопом, використовуючи хлор
альгідрату розчин Р. У порошку виявляються такі 
діагностичні структури (Рис. 2712.-1): фрагменти 
тканини стебла та листка із клітин-літоцистів, діа-
цитних продихів і коротких залозистих волосків. 
Яйцеподібні, округлі або видовжені літоцисти до 
250 мкм завдовжки [листок: Ab, Bd, Dc] та до 39  мкм 
завширшки з концентричною смугастістю. Корот-
кі залозисті волоски з одноклітинною ніжкою та 
округлою багатоклітинною голівкою, 27–37 мкм у 
діаметрі, складаються із 6–8 (деколи 5) клітин [лис-
ток: Ad, Bc]; зелені фрагменти листка, фрагменти 
верхньої епідерми листків (вигляд зверху [B]) із 
твердостінних багатокутних клітин [Bа], літоцистів 
[Bb] та зрідка продихових апаратів діацитного типу 
(2.8.3); фрагменти нижньої епідерми листків (ви-
гляд зверху [А]) із клітин від із дещо звивистими до 
з дуже звивистими оболонками [Аа], літоцистів [Аb] 
і численних продихових апаратів діацитного типу 
[Ас]; зрідка залозисті волоски [Ad, Bc] та дуже рідко 
одноклітинні або багатоклітинні (2–4 клітини) ко-
нічні покривні волоски із загостреною або округлою 
верхівкою та клітиною біля основи з товстою, деколи 
лігніфікованою оболонкою та складчастою кутику-
лою, до 190 мкм завдовжки та 40 мкм завширшки 
(поперечний зріз [Da]), які можуть бути наявні на 
обох епідермах; фрагменти мезофілу листка [D] із 
1 або 2  шарів палісадної паренхіми, той із них, що 
залягає під верхньою епідермою [Db], складається з 
довгих, вузьких клітин (до 150 мкм завдовжки та до 
8–17 мкм завширшки), клітин, які містять цистоліти 
(вигляд зверху [Ab, Bd], у поперечному зрізі [Dс]), 
та вільно розташованої губчастої паренхіми [Dd]; 
жовтаво-коричневі або безбарвні фрагменти стебла 
із багатокутних епідермальних клітин, літоцистів, 
діацитних продихів та коротких залозистих волосків; 
фрагменти серцевини стебла із багатокутних клі-
тин з пористими оболонками; численні фрагменти 
провідної тканини [E] стебла з сітчастими або по-
ристими [Eа] судинами та довгими товстостінними 
та пористими волокнами [Еb]. За наявності квіток у 
порошку виявляються також залозисті волоски (які 
можуть досягати 500 мкм завдовжки) з багатоклітин-
ною  однорядною ніжкою та багатоклітинною чашо-
подібною голівкою [С], короткі залозисті волоски та 
фрагментовані або цілісні одноклітинні або багато-
клітинні покривні волоски [F] із зовнішньої поверх-
ні квітки (чашолистків) та квітконіжки. За наявності 
зрілих плодів у порошку виявляються фрагменти 
екзокарпія [G] із видовжених клітин [Gа], вкритих 
тонкою складчастою кутикулою, діацитних продихів 
[Gb]. а також груп коротких, дуже товстостінних во-
локон, розташованих перпендикулярними шарами 
[H], із мезокарпія. Триборозенчасті пилкові зерна з 
тонкошипуватою екзиною можуть бути наявні.
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Рисунок 2712.-1. Діагностичні структури андрографіса 
трави (ідентифікація В)

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 0.5 г здрібненої на по-
рошок сировини (355) (2.9.12) додають 5 мл мета
нолу Р, обробляють ультразвуком протягом 10 хв. 
Центрифугують або фільтрують; використовують 
надосадову рідину або фільтрат.

Розчин порівняння .  1 мг 14деокси11,12
дидегідроандрографоліду Р і 2 мг андрографоліду Р 
розчиняють в 1 мл метанолу Р.

Пластинка: ТШХпластинка із шаром силікагелю 
F254  Р (2–10 мкм).

Рухома фаза: метанол Р – етилацетат Р – метилен
хлорид Р (4:30:40).

Нанесення: 5 мкл, смугами 8 мм.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 6 см від лінії 
старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обробляють розчином 10 % (об/об) сірча
ної кислоти Р в метанолі Р, нагрівають за температу-
ри 100  °С протягом 5 хв; переглядають в УФ-світлі 
за довжини хвилі 366 нм.

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину, крім того, можуть бути наявні інші слабі 
флуоресціюючі зони.

Верхня частина пластинки

______

14-деокси-11,12-
дидегідроандрографолід: 
блідо-фіолетова 
флуоресціююча зона

______

андрографолід: блідо-
фіолетова флуоресціююча 
зона

червона флуоресціююча 
зона

2 фіолетово-коричневі 
флуоресціюючі зони

______

блідо-фіолетова 
флуоресціююча зона 
(4-деокси-11,12-
дидегідроандрографолід)

______

блідо-фіолетова 
флуоресціююча зона 
(андрографолід)

фіолетово-коричнева зона
Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
10.0 %. 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 12.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29). 

Випробовуваний розчин. 2.000 г здрібненої на поро-
шок сировини (355) (2.9.12) диспергують у 50 мл 
метанолу Р. Нагрівають на водяній бані зі зворот-
ним холодильником протягом 15 хв. Охолоджують. 
Збирають метанольний екстракт. Повторюють екс-
тракцію з 3  додатковими порціями, по 50 мл кож-
на, метанолу  Р. Екстракти об’єднують, фільтрують, 
випарюють під вакуумом. Доводять метанолом Р до 
50.0 мл. 25.0 мл одержаного розчину доводять аце
тонітрилом для хроматографії Р до 50.0 мл.

Розчин порівняння (а). 5.0 мг ФСЗ андрографоліду  роз-
чиняють у метанолі Р і доводять об’єм розчину тим 
самим розчинником до 10.0 мл. 1.0 мл одержаного 
розчину доводять ацетонітрилом для хроматогра
фії  Р до 50.0 мл.

Розчин порівняння (b). 2 г ФСЗ андрографіса трави 
диспергують у 50 мл метанолу Р. Нагрівають на во-
дяній бані зі зворотним холодильником протягом 
15 хв. Охолоджують. Збирають метанольний екс-
тракт. Повторюють екстракцію з 3  додатковими 
порціями, по 50 мл кожна, метанолу  Р. Екстракти 
об’єднують, фільтрують, випарюють під вакуумом. 
Доводять метанолом Р до 50.0 мл. 25.0 мл одержаного 
розчину доводять ацетонітрилом для хроматогра
фії  Р до 50.0 мл.
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Колонка: 
— розмір: 0.25 м × 4.6 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії 

октадецилсилільний, полярний, ендкепований Р 
(5 мкм);

— температура: 30 °С.
Рухома фаза: 
— рухома фаза А: вода для хроматографії Р, доведена 

мурашиною кислотою безводною Р до рН 3.2;
— рухома фаза В: ацетонітрил для хроматографії Р;

Час 
(хв)

Рухома фаза А 
(%, об/об)

Рухома фаза В 
(%, об/об)

0–3 90 10
3–11 90 → 62 10 → 38

11–25 62 38
25–30 62 → 50 38 → 50

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 223 нм.

Інжекція: 10 мкл.

Ідентифікація піків: використовують хроматограму, 
що надається до ФСЗ андрографіса трави, та хрома-
тограму розчину порівняння (b) для ідентифікації 
піків 14-деоксіандрографоліду та 14-деокси-11,12-
дидегідроандрографоліду.

Відносне утримування до андрографоліду (час 
утримування андрографоліду – близько 16 хв): 14-
деоксіандрографоліду – близько 1.5; 14-деокси-
11,12-дидегідроандрографоліду – близько 1.6.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (b):
— ступінь розділення: не менше 1.5 між піками 

14-деоксіандрографоліду та 14-деокси-11,12-
дидегідроандрографоліду.

Вміст суми андрографоліду та 14-деокси-11,12-
дидегідроандрографоліду, у відсотках, обчислюють 
за формулою:

 
де A1 — площа піка андрографоліду на хроматогра-

мі випробовуваного розчину;
A2 — площа піка андрографоліду на хроматогра-

мі розчину порівняння (а);
A3 — п л о щ а  п і к а  1 4 - д е о к с и - 1 1 , 1 2 -

дидегідроандрографоліду на хроматограмі 
випробовуваного розчину;

m1 — маса наважки сировини, використаної для 
приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

m2 — маса наважки ФСЗ андрографоліду, вико-
ристаного для приготування розчину по-
рівняння (а), у грамах;

р — вміст андрографоліду в ФСЗ андрографолі
ду, у відсот ках;

1.45– коефіцієнт перерахунку 14-деокси-11,12-
дидегідроандрографоліду на андрографо-
лід.


