
ДЕРЖАВНА ФАРМАКОПЕЯ УКРАЇНИ 2.4 1

П
РОЕКТ

АРНІКИ КВІТКИ

Arnicae flos

ARNICA FLOWER

Цілі або частково поламані, висушені квітучі коши
ки Arnica montana L.

Вміст: не менше 0.40 % м/м суми сесквітерпенових 
лактонів, у перерахунку на дигідрогеленаліну тиглат 
і суху сировину.

ВЛАСТИВОСТІ

Сировина має ароматний запах.

Розкритий кошик досягає близько 20 мм у діаметрі  
та близько 15 мм у глибину, має ніжку 2–3 см зав
довжки. Обгортка  складається з 18–24 видовжено
ланцетних приквітків із загостреними верхівка
ми, розташованих у 1–2 ряди: приквітки близько 
8–10 мм завдовжки, зелені із жовтавозеленими зов
нішніми волосками, що видимі під лупою. Ложе ко
шика близько 6 мм у діаметрі, опукле, стільникувате 
та вкрите волосками. Уздовж його периферії роз
ташовані близько 20 язичкових квіток 20–30 мм 
зав довжки; диск ложа несе велику кількість трубчас
тих квіток близько 15 мм завдовжки. Зав'язь 4–8  мм 
завдовжки, увінчана чубком із білуватих волосків 
4–8 мм завдовжки. Можуть бути наявні декілька ко
ричневих сім'янок із чубком або без нього.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Обгортка складається з видовженоовальних при
квітків із загостреними верхівками та війчастим 
краєм. Язичкова квітка має редуковану чашечку 
із тонких блискучих білуватих щетинок, покритих 
дрібними жорсткими волосками.

Оранжевожовтий віночок має 7–10 паралельних 
жилок і закінчується 3 невеликими лопатями. Ти
чинки недорозвинені, із вільними пиляками. Вузь
ка коричнева зав'язь несе приймочку, розділену 
на 2 лопаті, спрямовані назовні. Трубчаста квітка 
актиноморфна. Зав'язь і чашечка такі самі, як і в 
язичкових квіток. Короткий віночок має 5 від
хилених трикутних лопатей; 5 фертильних тичинок 
зі склеєними пиляками.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Розділя
ють кошик на окремі частини. Переглядають під 
мікроскопом, використовуючи хлоральгідрату роз-
чин Р. Виявляються такі діагностичні структури 
(Рис. 1391.1): епідерми приквітків обгортки [L, M, 
O, Q] із продихами [Lb, Оa, Qa] та волосками, більш 
численними на зовнішній (абаксіальній) поверхні. 

Трапляються декілька різних типів волосків: одно
рядні багатоклітинні покривні волоски, довжина 
яких варіює від 50 мкм до 500 мкм, особливо числен
ні вони вздовж країв приквітків, цілі [La] або фраг
ментовані [P]; секреторні волоски з одно або дво
рядними ніжками та багатоклітинними кулястими 
голівками, близько 300 мкм завдовжки, численні 
на зовнішній поверхні приквіткa [Qb]; залозисті во
лоски з багатоклітинною ніжкою та багатоклітин
ною кулястою голівкою, близько 80 мкм завдовжки, 
численні на внутрішній поверхні приквіткa (вигляд 
з поверхні [Ob], вигляд збоку [Ma]). Епідерма віноч
ків [C, G, H, J] язичкових квіток складається із 
сосочкоподібних або видовжених клітин, покритих 
штрихуватою кутикулою [Ga], незначної кількості 
продихів і волосків різних типів: покривні волоски 
дуже загострені на кінцях, довжина їх може пере
вищувати 500 мкм, складаються вони з 1–3 прок
симальних товcтостінних і 2–4 дистальних тонко
стінних [C,  Нb] клітин;секреторні волоски з 
дворядними багатоклітинними голівками (вигляд з 
поверхні [Gb], вигляд збоку [Ja]); залозисті волоски 
з багатоклітинними ніжками та багатоклітинними 
кулястими голівками [K]. На кінчиках язичків за
округлені сосочкоподібні клітини [Ha]. Фрагменти 
епідерми зав'язі [A, B, D], вкритої  волосками 2 ти
пів: секреторні волоски з короткими ніжками та 
багатоклітинними кулястими голівками (вигляд з 
поверхні [Aa], вигляд збоку [Da]); здвоєні покрив
ні волоски, що зазвичай складаються із 2 поздов
жньо з’єднаних клітин зі спільними пористими 
оболонками (вигляд з поверхні [Ab], вигляд збоку 
[Ba]); їх кінці гострі та зазвичай роздвоєні. Епідерми 
чашечки складаються з видовжених клітин, вкритих 
короткими одноклітинними покривними волос
ками, які на верхівці закінчуються щетинкою [E]. 
Пилкові зерна близько 30 мкм у діаметрі, округлі, 
із шипуватою екзиною та 3 проростковими порами 
[F, N].
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Рисунок 1391.1.  Діагностичні структури арніки квіток 
(ідентифікація В)

С. Переглядають хроматограми, одержані у ви
пробуванні «Сalendula officinalis L. – Heterotheca 
inuloides Cass».

Результати: на хроматограмі випробовуваного роз
чину мають виявлятися: у середній частині — флуо
ресціююча синя зона, відповідна зоні  хлорогенової 
кислоти на хроматограмі розчину порівняння; над 
цією зоною — 3 флуоресціюючі жовтавокоричневі 
або оранжевожовті зони; над цими 3 зонами — 
зеленуватожовта зона, відповідна астрагаліну; зо
на, розташована нижче зони астрагаліну, відповід
на ізокверцитрозиду; зона, розташована нижче цієї 
зони, відповідна лютеолін7глюкозиду. Також має 
виявлятися флуоресціююча зеленуватосиня зона 
нижче зони кофейної кислоти на хроматограмі роз
чину порівняння.

ВИПРОБУВАННЯ

Сторонні домішки (2.8.2). Не більше 5.0 %.

Сalendula officinalis L.  Heterotheca inuloides Cass. Тон
кошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 2.00 г здрібненої на по
рошок сировини (710) (2.9.12) додають 10 мл ме-
танолу Р, нагрівають, струшуючи, у водяній бані 
за температури 60 °С протягом 5 хв, охолоджують і 
фільтрують.

Розчин порівняння. 2.0 мг кофейної кислоти Р, 2.0 мг 
хлорогенової кислоти Р  і 5.0 мг рутозиду тригідра-
ту Р розчиняють у метанолі Р  і доводять об’єм 
розчину тим самим розчинником до 30 мл.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю Р.

Рухома фаза: мурашина кислота безводна Р – вода Р – 
метилетилкетон Р – етилацетат Р (10:10:30:50).

Нанесення: 15 мкл, смугами.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 15 см від лінії 
старту.

Висушування: на повітрі протягом кількох хвилин.

Виявлення: обприскують розчином 10 г/л дифеніл-
борної кислоти  аміноетилового ефіру Р  у метанолі Р, 
потім розчином 50 г/л макроголу 400 Р   у метанолі Р, 
нагрівають за температури від 100 °С до 105 °С про
тягом 5 хв, охолоджують на повітрі та переглядають 
в УФсвітлі за довжини хвилі 365 нм.

Результати: на хроматограмі розчину порівняння 
мають виявлятися: у нижній частині — оранжево
жовта флуоресціююча зона, відповідна рутину; у се
редній частині — флуоресціююча зона, відповідна 
хлорогеновій  кислоті; у верхній частині – світло
блакитнувата флуоресціююча зона, відповідна 
кофейній кислоті. На хроматограмі випробовува
ного розчину не має виявлятися флуоресціююча 
оранжевожовта зона, відповідна зоні рутину на 
хроматограмі розчину порівняння; не має виявля
тися зона нижче цієї зони.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
10.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок сировини 
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(355) (2.9.12) сушать за температури 105 °С протя
гом 2 год.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 10.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29).

Розчин внутрішнього стандарту. 0.010 г (точна на
важка) ФСЗ сантоніну безпосередньо перед засто
суванням розчиняють у 10.0 мл метанолу Р.

Випробовуваний розчин. 1.00 г здрібненої на поро
шок сировини (355) (2.9.12) поміщають у кругло
донну колбу місткістю 250 мл, додають 50 мл суміші 
рівних об’ємів метанолу Р і води Р та нагрівають зі 
зворотним холодильником у водяній бані за темпе
ратури  від 50 °С до 60 °С протягом 30 хв, часто стру
шуючи, охолоджують і фільтрують крізь паперовий 
фільтр. Паперовий фільтр, розрізаний на частини, 
додають до залишку в круглодонну колбу, додають 
50 мл суміші рівних об’ємів метанолу Р і води Р і на
грівають зі зворотним холодильником у водяній бані 
за температури  від 50 °С до 60 °С протягом 30 хв, 
часто струшуючи. Повторюють цю процедуру двічі. 
До об’єднаного фільтрату додають 3.00 мл розчину 
внутрішнього стандарту та випарюють за зниженого 
тиску до об’єму 18 мл. Обполіскують круглодонну 
колбу водою Р і доводять об’єм змивами до 20.0 мл. 
Одержаний розчин переносять на хроматографічну 
колонку близько 0.15 м завдовжки та з внутрішнім 
діаметром близько 30 мм, що містить 15 г кізельгуру 
для хроматографії Р, і витримують протягом 20 хв. 
Елююють за допомогою 200 мл суміші рівних об’ємів 
етилацетату Р  і метиленхлориду Р, одержаний елю
ат упарюють насухо у круглодонній колбі місткістю 
250 мл, залишок розчиняють у 10.0 мл метанолу Р 
і додають 10.0 мл води Р, 7.0 г алюмінію оксиду ней-
трального Р, струшують протягом 120 с, центрифу
гують за 5000 g протягом 10 хв і фільтрують крізь 
паперовий фільтр. 10.0 мл одержаного фільтрату 
упарюють насухо, залишок розчиняють у 3.0 мл сумі
ші рівних об’ємів метанолу Р  і води Р і фільтрують.

Колонка:
— розмір: 0.12 м × 4 мм;
— нерухома фаза: силікагель  для  хроматографії окта-

децилсилільний Р (4 мкм).

Рухома фаза:
— рухома фаза А: вода Р;
— рухома фаза В: метанол Р;

Час
(хв)

Рухома фаза А
(%, об/об)

Рухома фаза В
(%, об/об)

0–3 62 38
3–20 62 → 55 38 →45

20–30 55 45
30–55 55 → 45 45 → 55
55–57 45 → 0 55 → 100
57–70 0 100
70–90 62 38

Швидкість рухомої фази: 1.2 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 225 нм.

Інжекція: 20 мкл.

Вміст суми сесквітерпенових лактонів, у перерахун
ку на дигідрогеленаліну тиглат, у відсотках, обчис
люють за формулою:

 
де SLS — площа піків сесквітерпенових лактонів, що 

виходять після піка сантоніну, на хромато
грамі випробовуваного розчину;

SS — площа піка сантоніну на хроматограмі ви
пробовуваного розчину;

m — маса наважки випробовуваної сировини, у 
грамах;

C — концентрація сантоніну в розчині внутріш
нього стандарту, що використовується для 
приготування випробовуваного розчину, у 
міліграмах на мілілітр;

V — об'єм розчину внутрішнього стандарту, 
що використовується для приготування 
випробовуваного розчину, у мілілітрах;

1.187 — коефіцієнт перерахунку сантоніну на 
дигідрогеленаліну тиглат.


