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ВОВКОНОГА БЛИСКУЧОГО ТРАВА

Lycopi herba

LYCOPUS LUCIDUS HERB

Цілі або фрагментовані висушені надземні частини 
Lycopus lucidus var. hirtus (Regel) Makino & Nemoto.

Вміст: не менше 0.15 % розмаринової кислоти 
(С18Н16О8; М.м. 360.3), у перерахунку на суху 
сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Ціла сировина. Стебла на поперечному зрізі ква-
дратні, з порожньою серцевиною та мало розгалу-
жені, 50–100 см завдовжки та 2–6 мм у діаметрі; 
зеленувато-жовта або червонувата зовнішня по-
верхня, на кожному боці неглибоко поздовжньо-
борозенчаста, з червонуватими вузлами, вкритими 
білими волосками. Листки супротивні, коротко-
черешкові або майже сидячі; якщо сировина ціла, 
пластинка зазвичай зморщена, ланцетна або дов-
гаста, 5–10 см завдовжки, із зубчастими краями, 
загостреною верхівкою та дещо збіжною основою, 
опушена на обох поверхнях; верхня поверхня темно-
зелена або чорнувато-зелена, тоді як нижня по-
верхня сірувато-зелена та густо усіяна залозистими 
волосками; суцвіття згруповані в пазушні кільця і 
складаються лише з неопадаючих чашечок та лист-
коподібних приквіток, оскільки віночки зазвичай 
опалі. Приквітки ланцетні, з волосками вздовж кра-
їв. Чашечка опушена, двогуба, з 5 зубцями. Текстура 
крихка.

Фрагментована сировина. Трапляються фрагменти, 
розмір яких варіює в межах 1–3 см завдовжки. Фраг-
менти стебел сплощені, кутасті, видовжено-смугасті 
та мають порожню білувату серцевину; деякі фраг-
менти мають вузли, вкриті білими волосками; часто 
трапляються фрагменти листків із зубчастою вздовж 
краю пластинкою та виступаючими жилками на 
нижній поверхні; деякі фрагменти мають суцвіття 
в пазушних кільцях, зменшених до коричневих дво-
губих чашечок.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
темно-зеленого або коричнювато-зеленого кольору. 
Переглядають під мікроскопом, використовуючи 
хлоральгідрату розчин Р. У порошку виявляються такі 
діагностичні структури (Рис. 2723.-1): фрагменти 
верхньої епідерми листків (вигляд зверху [B]), що 
складаються з клітин із твердими оболонками [Ba], 
покривних волосків і залозистих волосків; покривні 
волоски мають шипуваті оболонки, окремі одно-
клітинні, короткі та конічні [Bb], інші – одно- [C, 
E] або багатоклітинні (2–5 клітин) [G], які зрідка 
представлені на епідермі як круглі, потовщені рубці 

[F]; залозисті волоски частіше мають одноклітинну 
ніжку та яйцеподібну одно- або двоклітинну [Bc], 
іноді з'єднані з прилеглою вільно розташованою 
палісадною паренхімою [Bd]; фрагменти нижньої 
епідерми пластинки (вигляд зверху [A]), вкритої 
складчастою кутикулою, що складається і клітин зі 
звивистими оболонками [Aa], діацитних продихів 
[Ab], одно- або багатоклітинних волосків, подібних 
до волосків верхньої епідерми, здебільшого поміт-
них на жилках, та численних залозистих волосків, 
деколи з одноклітинною ніжкою та одноклітинною 
голівкою [Ac], ізольованих (вигляд зверху [D]) або з 
одноклітинною ніжкою та двоклітинною голівкою 
[Ad]; ефіроолійні залозки lamiaceous типу з одноклі-
тинною ніжкою та восьмиклітинною голівкою [Ae], 
близько 60–80 мкм у діаметрі; пучки довгих волокон 
[H, K] зі стебел, з товстими оболонками [Ha, Ka], 
деколи з’єднані з облямовано-пористими судинами 
[Hb] або паренхімними клітинами серцевини [Kb]; 
часто склереїди [J], із серцевини поблизу вузлів, за-
звичай ізольовані [Ja, Jb] або у дрібних групах [Jc], 
від яйцеподібної до прямокутної форми, з жолобчас-
тими, різними за товщиною оболонками.

Рисунок 2723.-1. Діагностичні структури вовконога 
блискучого трави (ідентифікація В)

C. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 1 г здрібненої на порошок 
сировини (355) (2.9.12) додають 5 мл етилацетату Р. 
Обробляють ультразвуком протягом 10 хв. Центри-
фугують і використовують надосадову рідину.

Розчин порівняння. 1.0 мг лютеоліну Р і 1.0 мг урсолової 
кислоти Р розчиняють у 2.0 мл етилацетату Р.
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Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю 
F254 Р (2–10 мкм).

Рухома фаза: мурашина кислота безводна Р – ме-
тиленхлорид Р – етил ацетат Р – циклогексан Р 
(1:5:8:20).

Нанесення: 4 мкл, смугами 8 мм.

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

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обробляють  сірчаної кислоти 2.5 М спир-
товим розчином Р, нагрівають за температури 110 °С 
протягом 3 хв. Переглядають при денному світлі.

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

Верхня частина пластинки

______

урсолова кислота: 
фіолетова зона

______

лютеолін: жовта зона

блідо-фіолетова зона

                                         ______

червонувато-фіолетова 
зона

фіолетова зона (урсолова 
кислота)

                                          ______

2 темно-фіолетові зони

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 8.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29).

Випробовуваний розчин. До 1.000 г здрібненої на по-
рошок сировини (355) (2.9.12) додають 25.0 мл роз-
чину 70 % (об/об) метанолу Р і зважують. Кип’ятять 
на водяній бані зі зворотним холодильником про-
тягом 30 хв. Відстоюють до охолодження і знову зва-
жують. Компенсують втрату розчинника розчином 
70 % (об/ об) метанолу Р і перемішують. Фільтрують 
розчин і 2.0 мл одержаного фільтрату доводять роз-

чином 70 % (об/ об) метанолу Р до 10.0 мл. Одержа-
ний розчин фільтрують крізь мембранний фільтр 
(номінальний розмір пор — 0.45 мкм).

Розчин порівняння (а). 10.0 мг ФСЗ розмаринової кис-
лоти розчиняють у 20.0 мл розчину 70 % (об/об) ме-
танолу Р. 1.0 мл одержаного розчину доводять роз-
чином 70 % (об/об) метанолу Р  до об’єму 25.0 мл.

Розчин порівняння (b). 5 мг ферулової кислоти Р роз-
чиняють у 25.0 мл розчину 70 % (об/об) метанолу Р. 
1.0 мл одержаного розчину доводять розчином по-
рівняння (а) до 10.0 мл.

Колонка: 
— розмір: 0.25 м × 4.0 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії окта-

децилсилільний, ендкепований Р (5 мкм).

Рухома фаза: 
— рухома фаза А: фосфорна кислота Р – ацетоні-

трил Р – вода для хроматографії Р (1:19:80);
— рухома фаза В: фосфорна кислота Р – метанол Р – 

ацетонітрил Р (1:40:59);
Час 
(хв)

Рухома фаза А 
(%, об/об)

Рухома фаза В 
(%, об/об)

0–20 100 → 70 0 → 30
20–25 70 → 0 30 →100
25–30 0 → 100 100 → 0

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 330 нм.

Інжекція: 20 мкл.

Ідентифікація піків: використовують хроматограму 
розчину порівняння (а) для ідентифікації піка роз-
маринової кислоти.

Час утримування: ферулової кислоти — близько 
10 хв; розмаринової кислоти — близько 14 хв.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (b):
— ступінь розділення: не менше 5.0 між піками феру-

лової кислоти та розмаринової кислоти.

Вміст розмаринової кислоти, у відсотках, обчислю-
ють за формулою:

 
де A1 — площа піка розмаринової кислоти на хро-

матограмі випробовуваного розчину;
A2 — площа піка розмаринової кислоти на хро-

матограмі розчину порівняння (a);
m1 — маса наважки сировини, використаної для 

приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

m2 — маса наважки ФСЗ ромаринової кислоти, 
використаної для приготування розчину 
порівняння (а), у грамах;

р — вміст розмаринової кислоти у ФСЗ розма-
ринової кислоти, у відсотках.
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