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СУХОВЕРШКІВ ЗВИЧАЙНИХ 
СУПЛІДДЯ-КОЛОСКИ

Prunellae spica

COMMON SELFHEAL FRUIT-SPIKE

Висушені супліддя-колоски Prunella vulgaris L.

Вміст: не менше 0.12 % суми олеанолової кислоти 
(С30Н48О3; М.м. 456.7) та урсолової кислоти (С30Н48О3; 
М.м. 456.7), у перерахунку на урсолову кислоту, вміст 
якої становить не менше 70.0 %, і суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Супліддя-колоски циліндричні, дещо сплощені, 
1.5–8 см завдовжки, 0.8–1.5 см у діаметрі, із залиш-
ками стебла до 15 см завдовжки, блідо-коричневого 
або коричнювато-червоного кольору. Цілий колосок 
складається з 10 або більше кілець неопадаючих ча-
шечок і приквітків; кожне кільце з 2 супротивними 
приквітками віялоподібної форми, із загостреною 
верхівкою, чіткою смугастістю жилок; зовнішня 
поверхня з білими волосками. У пазусі кожного 
приквітка розташовані 3 квітки з неопадаючою дво-
губою чашечкою, віночок часто відсутній, 4 дрібні 
коричневі яйцеподібні горішки, білі та опуклі на за-
гостреному кінці. Чашечка закрита на стадії плодо-
ношення.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
червонувато-коричневого або коричневого кольору. 
Переглядають під мікроскопом, використовуючи 
хлоральгідрату розчин Р. У порошку виявляються та-
кі діагностичні структури (Рис. 2439.-1): численні 
покривні волоски, багатоклітинні, розсіяні або на 
епідермах, зазвичай поламані [E, Da, Dc], деколи 
досягають 1 мм завдовжки та 125 мкм завширшки 
біля основи, з шипуватими оболонками, верхня клі-
тина зазвичай коротка та загострена, тонкі голкопо-
дібні кристали можуть виявлятися у клітинах [Fa, 
Db]; фрагменти приквітків (вигляд зверху [A, C]) із 
лопатевих клітин на верхній поверхні [Aa] та дещо 
звивистих клітин, вкритих тонкою смугастою кути-
кулою, на нижній поверхні [Ca], з волосками, пере-
важно одноклітинними [Cb], деколи дво- [Cc] або 
триклітинними, конічними, загостреними, коротки-
ми та зубчастими; діацитні продихові апарати (2.8.3) 
зазвичай з 2 нерівними біляпродиховими клітинами 
[Ab, Cd] та зрідка залозисті волоски з одноклітин-
ною ніжкою та двоклітинною голівкою [Ac, G] або 
двоклітинною ніжкою та одноклітинною голівкою 
[B]; фрагменти приквітків [D] та/або країв чашечки 
з численними зазубреними волосками, спрямова-
ними в однаковому напрямку [Dd]; фрагменти ча-
шечки (вигляд зверху [L]) із лопатевих клітин з дуже 
потовщеними та глибоко борозенчастими оболонка-

ми; фрагменти сітчастих або облямовано-пористих 
судин зі стебла; зрідка фрагменти оплодня горішків 
(вигляд зверху [H], поперечний зріз [J]), що скла-
даються з екзокарпія [Ja], 3 шарів мезокарпія, 2  з 
яких мають дуже потовщені оболонки [Jb, Jc, Ha], та 
розташованого між ними середнього шару, клітини 
якого містять мікрокристали кальцію оксалату [Jd], 
та ендокарпія [Je, Hb] із клітин із тонко-смугастими 
оболонками; фрагменти насінини (вигляд зверху 
[K]), що складаються із клітин насінної шкірки з 
тонкосітчастими оболонками [Ka] з прилеглими клі-
тинами ендосперму [Kb] із маслянистим вмістом; 
численні крапельки олії [Kc]; зрідка  можуть виявля-
тися фрагменти стеблових листків [F] з епідермою, 
вкритою складчастою кутикулою [Fa], з ефіроолій-
ними залозками lamiaceous типу з 4 секреторними 
клітинами та діацитними продихами [Fc].

Рисунок 2439.-1. Діагностичні структури суховершків 
звичайних суплідь-колосків (ідентифікація В)

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 0.5 г здрібненої на поро-
шок сировини (355) (2.9.12) додають 5 мл метано-
лу Р, обробляють ультразвуком протягом 10 хв і цен-
трифугують; використовують надосадову рідину.

Розчин порівняння. 1 мг β-ситостерину Р і 1 мг урсо-
лової кислоти Р розчиняють у 2 мл метанолу Р.

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

Рухома фаза: оцтова кислота льодяна Р – етилаце-
тат Р – циклогексан Р (0.5:8:20).

Нанесення: 10 мкл (або 4 мкл), смугами 10 мм 
(або 8 мм).

Відстань, що має пройти рухома фаза: 12 см (або  6 см) 
від лінії старту.

Висушування: на повітрі.
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Виявлення: обробляють розчином 10 % (об/об) сірча-
ної кислоти Р в етанолі Р і нагрівають за температури 
100 °С протягом 3 хв; переглядають в УФ-світлі 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 слабі зони.

Верхня частина пластинки

__________

β-ситостерин: фіолетова 
флуоресціююча зона

урсолова кислота: 
жовтаво-оранжева 
флуоресціююча зона

___________

блідо-фіолетова 
флуоресціююча зона
                                 _________

2 слабі жовті 
флуоресціюючі зони

жовтаво-оранжева 
флуоресціююча зона 
(урсолова кислота)

                                   ________

2 слабі зелені 
флуоресціюючі зони

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Сторонні домішки (2.8.2). Не більше 5 % стебел понад 
15 см завдовжки і не більше 2 % інших сторонніх 
домішок.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
12.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок сировини (355) 
(2.9.12) сушать за температури 105 °С.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 12.0 %.

Зола, нерозчинна у хлористоводневій кислоті (2.8.1). Не 
більше 4.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29).

Суміш розчинників: метанол Р – 1,1- диметилетил-
метиловий ефір Р (20:80).

Випробовуваний розчин. 2.000 г здрібненої на порошок 
сировини (355) (2.9.12) диспергують у 20 мл суміші 
розчинників, нагрівають зі зворотним холодильни-
ком за температури 80 °С протягом 30 хв і фільт рують. 
Повторюють екстракцію двічі, об’єднують фільтра-
ти і доводять об’єм розчину сумішшю розчинників 
до 100.0 мл. 50.0 мл одержаного розчину упарюють 
насухо за температури 40 °С. Одержаний залишок 
розчиняють в 1.0 мл 1,1-диметилетилметилового 
ефіру Р. Колбу обполіскують 4 рази 1.0 мл 1,1- ди-
метилетилметилового ефіру Р. Одержаний розчин та 
промивні води наносять на колонку для твердофаз-

ної екстракціїї об’ємом 3 мл, що містить 500 мг си-
лікагелю для хроматографії  амінопропілсилілового Р, 
яка попередньо кондиційована промиванням 2 мл 
метанолу Р, потім 2 мл 1,1-диметилетилметилового 
ефіру Р. Колонку промивають 1.0 мл 1,1- диметиле-
тилметилового ефіру Р, потім послідовно 5 порціями, 
по 1.0 мл кожна, метанолу  Р. Наносять на колонку 
1.0  мл розчину 2 %  (об/об) мурашиної кислоти без-
водної Р  у метанолі Р і елююють через 5 хв; повто-
рюють елюювання тричі та доводять об’єм елюату 
розчином 2 % (об/об) мурашиної кислоти безводної  Р 
у метанолі Р до 5.0 мл.

Розчин А. 10.0 мг ФСЗ урсолової кислоти розчиняють 
у метанолі Р і доводять об’єм розчину тим самим 
розчинником до 10.0 мл.

Розчин порівняння (а). 1.0 мл розчину А доводять роз-
чином 2 % (об/об) мурашиної кислоти безводної Р у 
метанолі Р до об’єму 10.0 мл.

Розчин порівняння (b). 10.0 мг олеанолової кислоти Р 
розчиняють у метанолі Р і доводять об’єм розчину 
тим самим розчинником до 10.0 мл. Змішують 1.0 мл 
одержаного розчину та 1.0 мл розчину А і доводять 
об’єм розчином 2 % (об/об) мурашиної кислоти без-
водної Р у метанолі Р до 10.0 мл.

Колонка:
— розмір: 0.15 м × 4.6 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії окта-

децилсилільний Р  (5 мкм).

Рухома фаза: розчин 4.6 г/л амонію дигідрофосфату Р, 
рН якого доведено до 6.0 натрію гідроксиду розчином 
концентрованим Р – метанол Р1 – ацетонітрил Р1 
(25:35:40).

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 205 нм.

Інжекція: 20 мкл.

Час хроматографування: в 1.1 рази більше часу утри-
мування урсолової кислоти.

Порядок елюювання: олеанолова кислота, урсолова 
кислота.

Відносне утримування до урсолової кислоти (час 
утримування урсолової кислоти — близько 28 хв): 
олеанолової кислоти — близько 0.9.

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

нолової кислоти та урсолової кислоти.

Вміст урсолової кислоти та олеанолової кислоти, у 
відсотках, у перерахунку на урсолову кислоту, об-
числюють за формулами:
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де n1 — вміст урсолової кислоти, у відсотках;

n2 — вміст олеанолової кислоти, у відсотках; 
А1 — площа піка урсолової кислоти на хромато-

грамі випробовуваного розчину;
А2 — площа піка урсолової кислоти на хромато-

грамі розчину порівняння (а);
А3 — площа піка олеанолової кислоти на хрома-

тограмі випробовуваного розчину; 
m1 — маса наважки випробовуваної сировини, 

використаної для приготування випробо-
вуваного розчину, у грамах;

m2 — маса наважки ФСЗ урсолової кислоти, ви-
користаної для приготування розчину А, у 
грамах;

р — вміст урсолової кислоти  у ФСЗ  урсолової 
кислоти, у відсотках.

Обчислюють вміст суми урсолової кислоти та 
олеаноло вої кислоти (n1 + n2) та відносний вміст 
урсолової кислоти, у відсотках, за формулою:

 


