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ЛОМИНОСУ АРМАНДА СТЕБЛА

Clematidis armandii caulis

CLEMATIS ARMANDII STEM

Цілі або фрагментовані висушені стебла Clematis ar-
mandii Franch. з видаленим корком, зібрані весною 
або восени.

Вміст: не менше 0.30 % олеанолової кислоти 
(С30Н48О3; М.м. 456.7), у перерахунку на суху сиро-
вину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Ціле стебло довге, циліндричне, дещо витке, 
близько 1–6.5 см у діаметрі. Вузли стебла зазви-
чай здуті, з листками та рубцями від гілок. Зовніш-
ня поверхня коричнювато-жовтого або темно-
коричнювато-жовтого кольору, з поздовжніми 
борозенками та смугастістю, відповідною закінчен-
ням серцевинних променів. Зрідка залишки корка, 
що легко відокремлюються як поздовжні смужки. 
Текстура тверда. Злам утруднений.

Фрагментоване стебло представлене товстими 
зрізами з нерівними краями, близько 1–5 мм зав-
товшки та 1.2–4.6 см у діаметрі; більшу частину по-
перечного зрізу займає деревина блідо-жовтого або 
дещо коричнювато-жовтого кольору з численними 
радіальними смугами та тріщинами, відповідними 
серцевинним променям; судини, чітко видимі на 
поперечному зрізі, розташовані групами у більш або 
менш переривчастих концентричних колах. Вузь-
кі, опуклі залишки кори деколи наявні у закритій 
порожнині між частинами кори та деревини. Кора 
легко видаляється. Блідо-жовта або білувата, зрідка 
почорніла, редукована серцевина деколи представ-
лена порожниною.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
білувато-жовтого або коричнювато-жовтого кольо-
ру. Переглядають під мікроскопом, використовуючи 
хлоральгідрату розчин Р. У порошку виявляються такі 
діагностичні структури (Рис. 2463.-1): численні фраг-
менти пористих судин [B, C] до 250 мкм у діаметрі, 
ізольованих або поєднаних із видовженими трахеїда-
ми близько 15–25 мкм у діаметрі, зі здерев’янілими, 
потовщеними та пористими оболонками [Ba], дея-
кі групи судин [F] із косою смугастістю [Fа], деко-
ли з прилеглими клітинами ксилемної паренхіми 
зі здерев’янілими та пористими оболонками [Fb]; 
групи веретеноподібних перициклічних волокон 
25–30 мкм у діаметрі, з товстими пористими обо-
лонками [J]; тонкостінні паренхімні клітини флое-
ми та зовнішніх частин серцевинних променів [E[; 
паренхімні клітини вторинної ксилеми, внутрішніх 
частин серцевинних променів і серцевини з дещо 

потовщеними, пористими та здерев’янілими обо-
лонками [H]; майже прямокутні або веретеноподібні 
склереїди близько 100 мкм завдовжки та 35 мкм за-
вширшки, з товстими пористими оболонками [C]; 
зрідка оранжево-коричневі фрагменти корка, вкри-
того смугастою кутикулою [A]. Переглядають під 
мікроскопом, використовуючи розчин 50 % (об/ об) 
гліцерину Р. У порошку зрідка виявляються крох-
мальні зерна, прості або 2–3-компонентні, кулясті 
або яйцеподібні; окремі зерна до 17 мкм у діаметрі, 
з крапчастим або тріщиноподібним центром крох-
малеутворення [D].

Рисунок 2463.-1. Діагностичні структури ломиносу 
Арманда стебел (ідентифікація В)

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 1 г здрібненої на порошок 
сировини (1400) (2.9.12) додають 5 мл метанолу Р, 
нагрівають на водяній бані за температури 60 °С про-
тягом 5 хв і фільтрують.

Розчин порівняння. 4 мг гедерагеніну Р і 4 мг олеаноло-
вої кислоти Р розчиняють у 10 мл метанолу  Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю 
F254 Р (5–40 мкм) (або ТШХ-пластинка із шаром 
силікагелю F254 Р (2–10 мкм)).

Рухома фаза: оцтова кислота Р – ацетон Р – толуол Р 
(2:8:32).

Нанесення: 40 мкл (або 10 мкл), смугами 10 мм (або 
8 мм).

Відстань, що має пройти рухома фаза: 13 см (або 6 см) 
від лінії старту.

Висушування: на повітрі.
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Виявлення: обробляють ваніліну реактивом Р, нагрі-
вають за температури 100 °С протягом 5 хв і пере-
глядають при денному світлі.

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

Верхня частина пластинки

________

олеанолова кислота: 
червонувато-фіолетова 
зона

_________

гедерагенін: зеленувато-
коричнева зона 

 _______

синювато-фіолетова зона

червонувато-фіолетова 
зона

слаба блакитна або сіра 
зона

 ________

оранжева зона
Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Aristolochia manshuriensis Kom. та інші види Aristolo-
chia. Переглядають під мікроскопом здрібнену на 
порошок сировину, використовуючи хлоральгідрату 
розчин Р; друзи кристалів мають бути відсутні.

Аристолохієва кислота (2.8.21, метод А). Сировина має 
витримувати випробування.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
12.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок сировини 
(1400) (2.9.12) сушать за температури 105 °С про-
тягом 2 год.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 3.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29).

Випробовуваний розчин. 1.00 г здрібненої на поро-
шок сировини (355) (2.9.12) у колбі місткістю 100 мл  
диспергують у метанолі Р, додають 3 мл 6 М хло-
ристоводневої кислоти Р і доводять об’єм розчину 
метанолом Р до 30.0 мл.  Одержаний розчин стру-
шують протягом 2 год і фільтрують. До одержано-
го фільтрату додають 10 мл води Р, обполіскуючи 
колбу і фільтр, і екстрагують 3 порціями, по 30 мл 
кожна, метиленхлориду Р. Метиленхлоридні витяги 
об’єднують та упарюють насухо. Одержаний зали-
шок розчиняють у 10.0 мл метанолу Р, струшують і 

фільтрують крізь мембранний фільтр (номінальний 
розмір пор — 0.45 мкм).

Розчин порівняння (а). 10.0 мг ФСЗ олеанолової кисло-
ти розчиняють у метанолі Р і доводять об’єм розчину 
тим самим розчинником до 20.0 мл.

Розчин порівняння (b). 5.0 мг урсолової кислоти Р 
розчиняють у розчині порівняння (а) і доводять 
об’єм розчину тим самим розчинником до 10.0 мл.

Колонка:
— розмір: 0.25 м × 4.6 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії окта-

децилсилільний, ендкепований Р (5 мкм);
— температура: 30 °С.

Рухома фаза: розчин 0.4 % (об/об) оцтової кисло-
ти Р – метанол Р (15:85).

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 210 нм.

Інжекція: 20 мкл.

Час хроматографування: в 1.2 рази більше часу утри-
мування урсолової кислоти.

Час утримування: олеанолової кислоти — близько 
21 хв; урсолової кислоти — близько 22 хв.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (b):
— ступінь розділення: не менше 1.3 між піками оле-

анолової кислоти та урсолової кислоти.

Вміст олеанолової кислоти, у відсотках, обчислюють 
за формулою:

 
де А1 — площа піка олеанолової кислоти на хрома-

тограмі випробовуваного розчину;
А2 — площа піка олеанолової кислоти на хрома-

тограмі розчину порівняння (а);
m1 — маса наважки сировини, використаної для 

приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

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

р — вміст олеанолової кислоти у ФСЗ олеано-
лової кислоти, у відсотках.


