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БАРВІНКУ ТРАВАN

Vincae herba

Висушена ціла або фрагментована трава Vinca 
minor L., зібрана у фазу цвітіння та плодоношення.

Вміст: не менше 0.4 % суми алкалоїдів, у перерахун-
ку на вінкаміну гідрохлорид (C21H26N2O3; М.м. 390.9) 
та суху сировину. 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Стебла зелені або сірувато-зелені, голі, циліндрич-
ні, 30–80 см завдовжки, до 0.2 см завтовшки. Листки 
прості, супротивні, короткочерешкові. Пластинка 
листка 4–7 см завдовжки, до 2.5 см завширшки, 
цільна, еліптична, шкіряста, цілокрая, з дещо загор-
нутим донизу краєм, зверху блискуча, темно-зелена, 
знизу світло-зелена. Жилкування перисте; середня 
жилка зверху занурена в мезофіл, з жолобком, вкри-
тим короткими покривними волосками (лупа10 ×), 
знизу помітно виступаюча. Квітки пазушні, пооди-
нокі, на квітконіжках 1–3 см завдовжки, двостатеві, 
п’ятичленні, 2–3 см у діаметрі. Чашолистки ланцет-
ні, голі, зрослі біля основи, 0.25–0.40 см завдовж-
ки. Віночок фіолетово-синій, зрослопелюстковий, 
трубчасто-лійкоподібний з плоским п'ятилопатевим 
відгином, 1.8–2.5 см у діаметрі. Тичинок 5, прирос-
лих до трубочки віночка. Маточка з волосистою дво-
лопатевою приймочкою.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
сірувато-зеленого кольору. Переглядають під мікро-
скопом, використовуючи хлоральгідрату розчин Р. У 
порошку виявляються такі діагностичні структури: 
фрагменти верхньої та нижньої епідерми пластинки 
листка із звивистостінних основних клітин; у нижній 
епідермі наявні продихові апарати парацитного типу 
(2.8.3); фрагменти епідерми стебел, черешків або 
листків уздовж жилок із видовжених прямокутних 
клітин, деколи із чоткоподібно потовщеними обо-
лонками; фрагменти жилок із крупними округли-
ми темними рубцями відпалих покривних волосків; 
фрагменти провідних пучків зі спіральними або по-
ристими судинами в супроводі прямих нечленистих 
молочників із зеленувато-жовтим вмістом; фрагмен-
ти гострокінцевих здерев’янілих луб’яних волокон; 
зрідка одноклітинні товстостінні гострокінцеві по-
кривні волоски або їх фрагменти.

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. 1.0 г здрібненої на порошок 
сировини (1000) (2.9.12) поміщають у круглодонну 
колбу місткістю 100 мл, додають 1.0 мл аміаку розчи-
ну концентрованого Р  та 25 мл хлороформу Р та стру-
шують протягом 1 год. Фільтрують через паперовий 
фільтр у ділильну лійку місткістю100 мл, додають 
15  мл 0.25 М розчину сірчаної кислоти та екстрагують 
протягом 2 хв. Водний шар фільт рують через паперо-

вий фільтр в іншу ділильну лійку. Повторюють екс-
тракцію додатковими 15 мл 0.25 М розчину сірчаної 
кислоти. Сірчанокислі витяги об’єднують, додають 
аміаку розчин концентрований Р до рН 10 (рН контр-
олюють за допомогою універсального індикаторного 
паперу), 15 мл хлороформу Р і екстрагують протягом 
2  хв. Хлороформний витяг фільтрують у круглодонну 
колбу місткістю 50 мл через складчастий фільтр із 2 г 
натрію сульфату безводного Р, попередньо змочений 
хлороформом Р. Процедуру екстракції повторюють 
ще раз, використовуючи наступні 15 мл хлорофор-
му Р, витяг фільтрують у ту саму круглодонну колбу 
та упарюють насухо на водяній бані. Одержаний за-
лишок розчиняють у 1.0 мл хлороформу Р.

Розчин порівняння. До вмісту ампули ФСЗ ДФУ бар-
вінку екстракту додають 0.2 мл метанолу Р та оброб-
ляють ультразвуком протягом 2 хв.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю P.

Рухома фаза: мурашина кислота безводна Р – вода Р – 
пропанол Р (1:9:90).

Нанесення: 10 мкл, смугами 20 мм.

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

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обприскують калію йодовісмутату роз-
чином Р N і сушать на повітрі; обприскують натрію 
нітриту розчином Р, знову сушать на повітрі та пере-
глядають за денного світла.

Результати: на хроматограмі випробовуваного роз-
чину в середній частині має виявлятися інтенсивна 
коричнева зона на рівні відповідної зони на хро-
матограмі розчину порівняння (вінкамін). На хро-
матограмі випробовуваного розчину також можуть 
виявлятися інші, менш інтенсивні, коричневі зони, 
розташовані нижче зони вінкаміну.

ВИПРОБУВАННЯ

Сторонні домішки (2.8.2). Листків, які змінили при-
родне забарвлення (побурілих, пожовтілих) — не 
більше 2.0 %; органічних часток — не більше 5.0 %; 
мінеральних часток — не більше 1.0 %.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
14.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок сировини 
(1000) (2.9.12) сушать за температури 105 °С.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 10.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

5.00 г здрібненої на порошок сировини (1000) (2.9.12) 
поміщають у конічну колбу зі шліфом, змочують 5 мл 
аміаку розчину розведеного Р1. Через 10–15 хв дода-
ють 300 мл хлороформу Р, струшують і залишають 
на 4  год, періодично струшуючи. Фільтрують через 
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4 шари марлі, відкидаючи перші порції фільтрату. 
100.0 мл фільтрату поміщають у ділильну лійку, до-
дають 15 мл 0.25 М розчину сірчаної кислоти та екстра-
гують протягом 2 хв. Водний шар фільтрують через 
паперовий фільтр в іншу ділильну лійку. Повторю-
ють екстракцію додатковими 15 мл 0.25 М розчину 
сірчаної кислоти, сірчанокислі витяги об’єднують, 
додають аміаку розчин концентрований Р до рН 10 
(рН контролюють за допомогою універсального ін-
дикаторного паперу), 15 мл хлороформу  Р і екстрагу-
ють протягом 2 хв. Хлороформний витяг фільтрують 
у круглодонну колбу місткістю 50 мл через склад-
частий фільтр із 2 г натрію сульфату безводного Р, 
попередньо змочений хлороформом Р. Процедуру 
екстракції повторюють ще раз, використовуючи нас-
тупні 15 мл хлороформу Р, витяг фільт рують у ту саму 
круглодонну колбу та упарюють насухо на водяній 
бані. Залишок  розчиняють у 10 мл оцтового ангідри-
ду Р, додають 0.02 мл кристалічного фіолетового роз-
чину Р та титрують 0.05 М розчином хлорної кислоти 
до зеленого забарвлення. 

Вміст суми алкалоїдів, у перерахунку на вінкаміну 
гідрохлорид, у відсотках, обчислюють за форму-
лою:

 
де V — об'єм 0.05 М розчину хлорної кислоти, у мілі-

літрах;
0.01955 — кількість алкалоїдів, у перерахунку на 

вінкаміну гідрохлорид, що відповідає 1 мл 
0.05 М розчину хлорної кислоти, у грамах;

m — маса наважки сировини, у грамах.


