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АРТИШОКУ ЛИСТЯ

Cynarae folium

ARTICHOKE LEAF

Цілі або різані висушені листки Cynara cardunculus L. 
(син. С. scolymus L.).

Вміст: не менше 0.7 % хлорогенової кислоти 
(С16Н18О9; М.м. 354.3), у перерахунку на суху сиро-
вину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Цілий листок може досягати близько 70 см 
зав довжки і 30 см завширшки. Пластинка — від 
глибоко-лопатевої у верхній частині до близько 
1–2 см із кожного боку черешка, у нижній частині 
листок перистий; усі сегменти з виразно зубчастими 
краями та звужені до верхівки. Шипи відсутні. Верх-
ня поверхня пластинки зелена, з тонким покривом 
білуватих волосків; нижня поверхня блідо-зелена 
або біла та густоповстяна з довгими переплутани-
ми волосками. Черешок та основні жилки плоскі на 
верхній поверхні, на нижній поверхні вони рельєфно 
виступають та поздовжньо-борозенчасті, з помітни-
ми волосками на обох поверхнях.

В. Сировину подрібнюють на порошок (1000) 
(2.9.12 ). Порошок зеленувато-сірого кольору. Пе-
реглядають під мікроскопом, використовуючи хло-
ральгідрату розчин Р. У порошку виявляються такі 
діагностичні структури (Рис. 1866.-1): фрагменти 
епідерми пластинки (вигляд зверху): верхня епідер-
ма [F] складається із клітин із прямими або слабо 
звивистими оболонками [Fa], із прилеглою палісад-
ною паренхімою [Fb]; клітини нижньої епідерми [C] 
з більш звивистими оболонками; численні продихові 
апарати аномоцитного типу (2.8.3 ) трапляються на 
обох поверхнях [D]; багатоклітинні однорядні пок-
ривні волоски у повстяних купах, більшість із них 
фрагментовані [Ca], з короткою ніжкою, що скла-
дається з декількох клітин, і дуже довгою, вузькою і 
часто закрученою кінцевою клітиною, інші волоски 
складаються з 4–6 циліндричних клітин; дуже часто 
виявляються залозисті волоски з короткою ніжкою 
та однорядною або дворядною голівкою (вигляд з 
поверхні [E] або у поперечному зрізі [Ba]); числен-
ні фрагменти покривних волосків [G]; фрагменти 
пластинки у поперечному зрізі [B]; численні фраг-
менти судинної тканини черешка та жилок [A].

Рисунок 1866 -1. Діагностичні структури артишоку 
листя (ідентифікація В)

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27 ).

Випробовуваний розчин. До 2.0 г здрібненої на поро-
шок сировини (1000) (2.9.12 ) додають 20 мл етанолу 
(60 %, об/об ) Р, витримують протягом 2 год, періо-
дично перемішуючи, і фільтрують.

Розчин порівняння. 5 мг лютеолін-7-глюкозиду Р  і 5 мг 
ФСЗ хлорогенової кислоти розчиняють у метанолі Р 
і доводять об'єм розчину тим самим розчинником 
до 10 мл.

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

Рухома фаза: мурашина кислота безводна Р  – оцто-
ва кислота льодяна Р  – вода Р  – етилацетат Р 
(11:11:27:100).

Нанесення: 10 мкл (або 2 мкл), смугами 10 мм 
(або 8 мм).

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

Висушування: на повітрі.

Виявлення: пластинку нагрівають за температури 
100 °С протягом 5 хв; теплу пластинку обробляють 
розчином 10 г/л дифенілборної кислоти аміноети-
лового ефіру Р  у метанолі Р, потім розчином 50 г/л 
макроголу 400 Р  у метанолі Р; переглядають в УФ-
світлі за довжини хвилі 365 нм.
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Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину також можуть виявлятися інші флуоресці-
юючі зони.

Верхня частина пластинки

________

лютеолін-7-глюкозид: 
жовта або оранжева 
флуоресціююча зона

хлорогенова кислота: 
блакитна флуоресціююча 
зона
_________

блакитна флуоресціююча 
зона

________

жовта або оранжева 
флуоресціююча зона 
(лютеолін-7-глюкозид)

блакитна флуоресціююча 
зона (хлорогенова кислота)

________

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Загальна зола (2.4.16 ). Не більше 20.0 %.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32 ). Не більше 
12.0 %.1.000 г здрібненої на порошок сировини 
(710) (2.9.12 ) сушать за температури 105 °С протя-
гом 2 год.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29 ).

Суміш розчинників: метанол Р  – вода Р  (30:70).

Випробовуваний розчин. До 0.500 г здрібненої на по-
рошок сировини (1000) (2.9.12 ) додають 50.0 мл 
метанолу Р, нагрівають зі зворотним холодильни-
ком на водяній бані за температури 70 °С протягом 
1 год, центрифугують і надосадову рідину перено-
сять у мірну колбу місткістю 200 мл. Повторюють 
процедуру та доводять об'єм розчину в мірній колбі 
водою Р  до 200.0 мл.

Розчин порівняння (а). 5.0 мг ФСЗ хлорогенової кис-
лоти розчиняють у 50.0 мл метанолу Р. 5.0 мл одер-
жаного розчину переносять у мірну колбу, додають 
5 мл метанолу Р  і доводять об'єм розчину водою Р 
до 20.0 мл.

Розчин порівняння (b). Розчиняють 30 мг ФСЗ арти-
шоку листя екстракту сухого в суміші розчинників та 
доводять об'єм тією самою сумішшю до 25.0 мл .

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

октадецилсилільний, ендкепований Р  (5 мкм);
— температура: 40 °С.

Рухома фаза:

— рухома фаза А: фосфорна кислота Р  – вода для 
хроматографії Р(0.5:99.5);

— рухома фаза В: фосфорна кислота Р  – ацетоні-
трил Р  (0.5: 99.5);

Час
(хв)

Рухома фаза А
(%, об/об )

Рухома фаза В
(%, об/об )

0–1 92 8
1–20 92 → 75 8 → 25

20–33 75 25
33–35 75 → 0 25 → 100

Швидкість рухомої фази: 1.2 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 330 нм.

Інжекція: 25 мкл.

Придатність хроматографічної системи: розчин 
порівняння (b):
— одержана хроматограма має бути подібна до хро-

матограми, що надається до ФСЗ артишоку листя 
екстракту сухого;

— відношення «пік/западина»: не менше 2.5, де Нр — 
висота над базовою лінією піка, розташованого 
безпосередньо після піка криптохлорогенової 
кислоти, та Нv — висота над базовою лінією най-
нижчої точки хроматограми між цим піком і піком 
хлорогенової кислоти  .

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

де  А1 — площа піка хлорогенової кислоти на хро-
матограмі випробовуваного розчину;

А2 — площа піка хлорогенової кислоти на хро-
матограмі розчину порівняння (a);

m1  — маса наважки сировини у випробовувано-
му розчині, у грамах;

m2  — маса ФСЗ хлорогенової кислоти у розчині 
порівняння (a), у грамах;

р — вміст хлорогенової кислоти у ФСЗ хлороге-
нової кислоти, у відсотках.


