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ГОУТТУЇНІЇ ТРАВА

Houttuynia herba

HOUTTUYNIA HERB

Цілі або фрагментовані висушені квітучі надземні 
частини Houttuynia соrdata Thunb.

Вміст: не менше 0.10 % кверцитрину (С21Н20О11; 
М.м. 448.4), у перерахунку на суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Ціла сировина. Містить стебла, численні листки та 
квітучі колоски. Стебла стисло-циліндричні, зов ні 
жовтаво-коричневі, з декількома глибоко-видов-
женими борознами та чітко-колінчастими вузлами. 
Листки (якщо нерухомо прикріплені до стебла) чер-
гові, з черешками, коротшими пластинки, оточені 
опушеною плівчастою піхвою (прилистки) близько 
від 1/4 до 1/2 довжини черешка; пластинки листка 
скручені або зморщені та густо-залозисто-крапчасті; 
якщо цілі та розправлені, пластинки листка широко 
овальні (3–10 см завдовжки, 3–5 см завширшки), з 
серцеподібною основою, вузько-загостреною вер-
хівкою та цільними краями; верхня поверхня темно-
жовтаво-зелена або темно-коричнева, нижня по-
верхня сірувато-зелена або сірувато-коричнева. 
Квітки густо скупчені в жовтаво-коричневі цилін-
дричні голівки (близько 1 см завдовжки, 0.3 см у діа-
метрі), зрідка з 4 (рідше 6 або 8) зморщеними при-
квітками (близько 1 см завдовжки), неопадаючими 
біля основи. Окрема квітка дуже дрібна (близько 
1 мм у діаметрі), оцвітина завжди пелюсткоподібна, 
містить 3 тичинки та 3 плодолистки, кожен із зігну-
тим стовпчиком та напівнижньою зав’яззю. Кілька 
плодоносних колосків можуть бути наявні. Окремі 
плоди дуже дрібні (близько 2–3 мм завдовжки, 1 мм 
у діаметрі), напівкулясті коробочки з не опадаючим 
стовпчиком і верхівковим розкриванням. Що-
йно розкриті плоди нагадують крихітні бокали з 
3-зубчастою губою.

Фрагментована сировина. Містить фрагменти (до 
близько 4 см завдовжки, 2.5–5 мм у діаметрі) стебел, 
листків та колосків, подібні тим, які описані вище.

В.Мікроскопічне дослідження (2.8.23 ). Порошок 
темно-коричнювато-зеленого кольору. Перегляда-
ють під мікроскопом, використовуючи хлоральгідра-
ту розчин Р. У порошку виявляються такі діагнос-
тичні структури (Рис. 2722.-1): фрагменти верхньої 
епідерми листка (вигляд з поверхні [B]), вкритої дуже 
складчастою кутикулою з багатокутних клітин [Ba], 
зазвичай з прилеглою гіподермою, що складається з 
шару крупних багатокутних клітин із нерівномірно 
потовщеними оболонками [Bb]; фрагменти ниж-
ньої епідерми листка (вигляд з поверхні [A]), вкритої 

складчастою кутикулою з багатокутних клітин [Aa], 
аномоцитних продихових апаратів [Ab] (2.8.3 ) та 
однорядних залозистих волосків із багатоклітинною 
ніжкою та одноклітинною голівкою, цілих (зрідка) 
[Ac] або поламаних (часто) [Cb]; епідермальні клі-
тини, локалізовані навколо олійних клітин, впоряд-
ковані в розетку, кутикула яких виявляє радіальні 
смуги [Ad]; фрагменти палісадної паренхіми (вигляд 
з поверхні [E]), кожна клітина якої містить дрібну 
друзу кальцію оксалату [Ea], деколи з прилеглими 
спіральними судинами жилок [Eb]; фрагменти епі-
дерми жилок із видовжених клітин [C], однорядних 
та багатоклітинних покривних волосків з округлими 
кінцями та дуже смугастими оболонками [Ca] та за-
лозистих волосків; розсіяні покривні волоски жилок 
[D]; фрагменти паренхіми [G] з олійними клітинами 
з оранжево-жовтим вмістом [Ga]; фрагменти судин-
ної тканини зі стебел [F] із крупними судинами [Fb] 
та пористими волокнами [Fa].

Рисунок 2722.-1. Діагностичні структури гоуттуїнії 
трави (ідентифікація В)

С. Високоефективна тонкошарова хроматогра-
фія (2.8.25 ).

Випробовуваний розчин. До 0.5 г здрібненої на по-
рошок сировини (355) (2.9.12 ) додають 5 мл мета-
нолу Р, обробляють ультразвуком протягом 10 хв, 
центрифугують і використовують надосадову ріди-
ну. Якщо необхідно, фільтрують крізь мембранний 
фільтр (номінальний розмір пор – 0.45 мкм).

Розчин порівняння (а). 2.0 мг гіперозиду Р  та 5.0 мг 
кверцитрину Р  розчиняють у метанолі Р  і доводять 
об'єм розчину тим самим розчинником до 20.0 мл.
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Розчин порівняння (b). 2.5 мл розчину порівняння (а) 
доводять метанолом Р  до об'єму 10.0 мл.

Розчин порівняння (с). 1 мг хлорогенової кислоти Р  та 
2 мг гіперозиду Р розчиняють у метанолі Р  і доводять 
об'єм розчину тим самим розчинником до 20.0 мл.

Маркер інтенсивності: кверцитрин.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю F254 Р 
(2–10 мкм).

Рухома фаза: оцтова кислота Р  – мурашина кислота 
безводна Р  – вода Р – етилацетат Р  (11:11:27:100).

Нанесення: 5 мкл, смугами 8 мм.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 6 см від лінії 
старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення: нагрівають за температури 100 °С про-
тягом 5 хв, теплу пластинку обприскують розчином 
10 г/л дифенілборної кислоти аміноетилового ефіру Р 
у метанолі Р, потім розчином 50 г/л макроголу 400 Р 
у метанолі Р  або, як альтернатива, занурюють теплу 
пластинку в розчин 5 г/л дифенілборної кислоти амі-
ноетилового ефіру Р  в етилацетаті Р, потім у розчин 
50 г/л макроголу 400 Р  у метиленхлориді Р. Пластин-
ку сушать на повітрі протягом 1 хв і переглядають в 
УФсвітлі за довжини хвилі 366 нм.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (с):
— на хроматограмі виявляються дві чіткі зони в се-

редній третині хроматограми; нижня зона (хло-
рогенова кислота) виявляється як блакитна флу-
оресціююча зона, верхня зона (гіперозид) — як 
жовта флуоресціююча зона.

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння (а) та випро-
бовуваного розчину. На хроматограмі випробову-
ваного розчину можуть виявлятися також інші слабі 
зони.

Верхня частина пластинки

_______

гіперозид: 
жовта зона

хлорогенова 
кислота: 
синювата зона

________

кверцитрин: 
жовта зона

 ________

гіперозид: 
жовта зона

 _________

2 червоні зони

жовта зона 
(кверцитрин)

 _______

слаба жовта зона

жовта зона 
(гіперозид)

синя зона

синя зона

слаба жовта зона
 ________

Розчин 
порівняння (а)

Розчин 
порівняння (b)

Випробовуваний 
розчин

ВИПРОБУВАННЯ

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 близько 105 °С про-
тягом 2 год.

Загальна зола (2.4.16 ). Не більше 15.0 %.

Зола, нерозчинна у хлористоводневій кислоті (2.8.1 ). Не 
більше 3.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29 ).

Випробовуваний розчин. До 1.000 г здрібненої на поро-
шок сировини (355) (2.9.12 ) додають 50.0 мл суміші 
рівних об’ємів метанолу Р  і води Р. Зважують і об-
робляють ультразвуком протягом 1 год. Відстоюють 
для охолодження та зважують знову. Компенсують 
втрату розчинника сумішшю рівних об’ємів мета-
нолу Р  і води Р. Фільтрують крізь мембранний фільтр 
(номінальний розмір пор – 0.45 мкм).

Розчин порівняння (а). 5.0 мг ФСЗ кверцитрину розчи-
няють у метанолі Р  і доводять тим самим розчинни-
ком до 10.0 мл. 1.0 мл одержаного розчину доводять 
метанолом Р  до 10.0 мл

Розчин порівняння (b). 2.5 мг ізокверцитрину Р  розчи-
няють у розчині порівняння (а) і доводять розчином 
порівняння (а) до 5.0 мл. 1.0 мл одержаного розчину 
доводять метанолом Р  до 10.0 мл.

Колонка:
— розмір: 0.25 м × 4.0 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії окта-

децилсилільний, ендкепований Р  (5 мкм).

Рухома фаза:
— рухома фаза А: вода для хроматографії Р;
— рухома фаза В: ацетонітрил Р;

Час 
(хв)

Рухома фаза А 
(%, об/об )

Рухома фаза В 
(%, об/об )

0–10 80 → 70 20 → 30
10–10.1 70 → 5 30 → 95
10.1–20 5 95

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 258 нм.

Інжекція: 10 мкл.

Час утримування: ізокверцитрину – близько 6.5 хв; 
кверцитрину – близько 8 хв.
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Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (b):
— ступінь розділення: не менше 5 між піками ізоквер-

цитрину та кверцитрину.

Вміст кверцитрину, у відсотках, обчислюють за фор-
мулою: 

 
де А1 — площа піка кверцитрину на хроматограмі 

випробовуваного розчину;
А2 — площа піка кверцитрину на хроматограмі 

розчину порівняння (а);
m1 — маса наважки сировини, використаної для 

приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

m2 — маса ФСЗ кверцитрину в розчині порівнян-
ня (а), у грамах;

р — вміст кверцитрину в ФСЗ кверцитрину, у 
відсот ках.


