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ЦМИНУ ПІСКОВОГО КВІТКИN

Helichrysi flos

Висушені цілі або різані суцвіття Helichrysum 
arenarium (L.) Moench, зібрані у фазу бутонізації або 
на початку цвітіння.

Вміст: не менше 0.8 % флавоноїдів, у перерахунку на 
гіперозид (С21Н20О12; М.м. 464.4) і суху сировину.

ВЛАСТИВОСТІ

Сировина має слабий ароматний запах.

Сировина має пряно-гіркуватий смак.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Суцвіття на початку цвітіння щільні, головчасті, 
пізніше пухкуваті, щиткоподібні, із залишками сте-
бел не більше 1 см завдовжки, складаються з 5–30 
(іноді до 100) кошиків. Кошики кулясті або широко-
обернено-яйцеподібні, близько 3–6 (іноді до 9) мм 
у діаметрі, із короткими повстяно-опушеними квіт-
коносами. Обгортка кошика чашоподібна, близько 
5 мм завдовжки, складається із 30–50 приквітків, 
розташованих черепитчасто 3–6 (іноді 7) рядами. 
Приквітки тупі, увігнуті, сухі, блискучі, блідо-
жовтого, лимонно-жовтого або оранжевого кольору, 
із густо опушеною в середній частині спинкою, плів-
частим краєм та відігнутими в кінці цвітіння верхів-
ками. Зовнішні приквітки обернено-яйцеподібні 
або широко-еліптичні, середні — лопатчасті, дещо 
видовжені, внутрішні — вузькі, лінійні. Квітколоже 
плоске або дещо опукле, дрібноямчасте, голе, від 
світло-коричневого до темно-коричневого кольору. 
Крайові квітки жіночі, нечисленні, осипаються в 
пізно зібраній сировині. Усі інші квітки двостате-
ві, трубчасті, численні (25–45), 6–7 мм завдовжки, 
жовтого або оранжево-жовтого кольору. Замість 
чашечки розвивається чубок, зазвичай із дуже тон-
ких м’яких зазубрених волосків, майже рівних за 
довжиною віночку. Віночок із 5 зрослих пелюсток. 
Тичинок 5. Маточка має нижню еліптичну зав’язь, 
торочкуватий стовпчик та двороздільну приймоч-
ку.

В. Розділяють кошик на окремі частини. Перегля-
дають під мікроскопом приквітки обгортки та квіт-
ки (вигляд зверху), використовуючи хлоральгідрату 
розчин Р. Виявляються такі діагностичні структу-
ри: верхня епідерма приквітків обгортки кошика із 
прямокутних видовжених клітин із пористими обо-
лонками; в епідермі звуженої частини приквітків 
обгортки виявляються численні покривні батого-
подібні волоски із 2–3 коротких базальних клітин 
та дуже довгої, тонкої, звивистої кінцевої клітини; 
на внутрішніх та середніх приквітках обгортки, на 

трубочці та зубцях віночка численні ефіроолійні 
залозки Asteraceae типу із великим кутикулярним 
пухирем; зав’язь має біля основи одношарове кільце 
кам’янистих чотирикутних клітин та вкрита чис-
ленними булавоподібними залозистими волосками; 
волоски чубка, зрослі біля основи, багатоклітинні, із 
зазубреними краями; пилкові зерна округлі, близь-
ко 25 мкм у діаметрі, із 3 проростковими порами та 
короткошипуватою екзиною.

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 1.0 г здрібненої на по-
рошок сировини (710) (2.9.12) додають 10 мл ме-
танолу Р, кип’ятять зі зворотним холодильником 
протягом 10 хв, охолоджують  і фільтрують.

Розчин порівняння. До 10 мг ФСЗ ДФУ цмину екстрак-
ту сухого додають 1.0 мл метанолу Р, струшують про-
тягом 5 хв і, у разі потреби, фільтрують.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю Р.

Рухома фаза: мурашина кислота безводна Р – во-
да Р  – етилацетат Р (10:10:80).

Нанесення: 20 мкл випробовуваного розчину та 
10 мкл розчину порівняння, смугами 10 мм.

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

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обробляють розчином 10 г/л дифенілбор-
ної кислоти аміноетилового ефіру Р  у метанолі Р, 
потім розчином 50 г/л макроголу 400 Р у метанолі Р  
і через 30 хв переглядають в УФсвітлі за довжини 
хвилі 365 нм.

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння і випробовува-
ного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину можуть виявлятися також інші флуорес-
ціюючі зони.

Верхня частина пластинки

синьо-зелена 
флуоресціююча зона
2 блакитні флуоресціюючі 
зони

інтенсивна коричнева 
флуоресціююча зона 
(ізосаліпурпозид)

1–2 зеленуваті 
флуоресціюючі зони
жовто-оранжева 
флуоресціююча зона

блакитна флуоресціююча 
зона (хлорогенова 
кислота)

синьо-зелена 
флуоресціююча зона
2 блакитні флуоресціюючі 
зони

інтенсивна коричнева 
флуоресціююча зона 
(ізосаліпурпозид)

1–2 зеленуваті 
флуоресціюючі зони
жовто-оранжева 
флуоресціююча зона

блакитна флуоресціююча 
зона (хлорогенова 
кислота)

Розчин порівняння Випробовуваний розчин
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Сторонні домішки (2.8.2). Суцвіть-щитків із залиш-
ками стебел понад 1 см завдовжки — не більше 5 %; 
залишків кошиків (ложа кошиків із обгортками)  — 
не більше 5 %; сторонніх часток — не більше 1 % (до-
мішок органічного походження — не більше 0.5 %; 
домішок мінерального походження — не більше 
0.5 %).

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

Загальна зола (2.4.16). Не більше 8.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Вихідний розчин. 0.500 г здрібненої на порошок сиро-
вини (355) (2.9.12) поміщають у круглодонну колбу 
місткістю 100 мл, додають 1 мл розчину 5 г/л гек-
саметилентетраміну Р, 20 мл ацетону Р і 2 мл  хло-
ристоводневої кислоти Р1, кип'ятять зі зворотним 
холодильником протягом 30  хв і  фільтрують крізь 
тампон із вати у колбу місткістю 100 мл. Тампон із 
вати додають до залишку в круглодонну колбу та 
екстрагують 2 порціями, по 20 мл кожна, ацетону Р, 
кожний раз проводячи кип'ятіння зі зворотним хо-
лодильником протягом 10 хв, охолоджують до кім-
натної температури, фільтрують кожний екстракт 
крізь тампон із вати у колбу. Одержані охолоджені 
об'єднані ацетонові екстракти фільтрують крізь па-
перовий фільтр у мірну колбу, доводять об'єм роз-
чину ацетоном Р до 100 мл, обполіскуючи колбу та 
паперовий фільтр. 20.0 мл одержаного розчину по-
міщають у ділильну лійку, додають 20 мл води Р і 
екстрагують суміш із 15 мл, а потім із 3 пор ціями, по 
10 мл кожна, етил ацетату Р. Одержані етилацетатні 
витяги об'єднують у ділильній лійці, промивають 
2 порціями, по 50 мл кожна, води Р, фільтрують над 
10 г натрію сульфату безводного Р  у мірну колбу міст-
кістю 50 мл і доводять об'єм розчину етилацетатом Р 
до 50.0 мл.

Випробовуваний розчин. До 10.0 мл вихідного розчину 
додають 1 мл алюмінію хлориду реактиву Р  і доводять 
розчином 5 % (об/об) оцтової кислоти льодяної Р у 
метанолі Р до об'єму 25.0 мл.

Компенсаційний розчин. 10.0 мл вихідного розчину 
доводять розчином 5 % (об/об) оцтової кислоти льо-
дяної Р  у метанолі Р до об'єму 25.0 мл.

Вимірюють оптичну густину (2.2.25) випробовува-
ного розчину через 30 хв відносоно компенсаційного 
розчину за довжини хвилі 425 нм. 

Вміст флавоноїдів, у перерахунку на гіперозид, у від-
сотках, обчислюють за формулою:

де А — оптична густина випробовуваного розчину 
за довжини хвилі 425 нм;

m — маса наважки випробовуваної сировини, у 
грамах.

Використовують питомий показник поглинання 
гіперозиду, що дорівнює 500.


