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ЕКЛІПТИ ТРАВА

Ecliptae herba

ECLIPTA HERB

Висушені цілі або фрагментовані надземні частини 
Eclipta prostrata L.

Вміст: не менше 0.04 % веделолактону (С16Н10О7; 
М.м. 314.3), у перерахунку на суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Циліндричні стебла поздовжньо-смугасті, 2–5  мм 
у діаметрі. Зовнішня поверхня коричнювато-
зеленого або темно-зеленого кольору, вкрита по-
кривними волосками, сплощеними проти стебла та 
спрямованими догори. Опушені темно-зелені лист-
ки супротивні, майже сидячі, видовжені, ланцетні, 
з цільними або дещо зубчастими краями. Кошики 
2–6  мм у діаметрі, з білуватими квітками, що не дов-
ші за приквітки обгортки. Плоди — еліптичні, спло-
щені сім’янки, коричневого або блідо-коричневого 
кольору, 2–3 мм завдовжки.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
зеленувато-коричневого кольору. Переглядають під 
мікроскопом, використовуючи хлоральгідрату розчин 
Р. У порошку виявляються такі діагностичні струк-
тури (Риc. 2564.-1): численні ізольовані цілі [H] або 
поламані [D] покривні волоски, зазвичай триклі-
тинні, до 700 мкм завдовжки, з широкою базальною 
клітиною, порявняно довгою середньою клітиною з 
товстими та бородавчастими оболонками та дуже ко-
роткою, загостреною, напівтрикутною дистальною 
клітиною; фрагменти пластинки [B, C] із звивистос-
тінних епідермальних клітин [Ca, Ba] та продихових 
апаратів аномоцитного типу (2.8.3) з 3–4  побічними 
клітинами [Cb, Bb]; деякі фрагменти епідерми вкриті 
покривними волосками, подібними до описаних ви-
ще, цілими [Bc] або поламаними [Cc], та з допоміж-
ними клітинами з дещо потовщеними оболонками 
[Bd, Cd]; фрагменти верхньої епідерми, зазвичай з 
прилеглою палісадною паренхімою [Ce]; фрагменти 
стебла із судинними пучками різних типів [A]; зрідка 
фрагменти паренхіми (поздовжній зріз [F]) із секре-
торними каналами з оранжево-коричневим вмістом 
[Fa];  пучки волокон із потовщеними оболонками 
[E];  пилкові зерна [G] близько 20–25 мкм у діаметрі, 
з 3 порами та шипуватою екзиною.

Рисунок 2564.-1. Діагностичні структури  екліпти трави 
(iдентифікація В)

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 0.5 г здрібненої на поро-
шок сировини (355) (2.9.12) додають 5 мл метано-
лу Р, обробляють ультразвуком за температури 60  °С 
протягом 10 хв, охолоджують, центрифугують і ви-
користовують надосадову рідину.

Розчин порівняння. 1 мг веделолактону Р  та 1 мг розма-
ринової кислоти Р розчиняють в 1 мл метанолу Р.

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

Рухома фаза: мурашина кислота безводна Р – аце-
тон Р – толуол Р (1:6:11).

Нанесення: 10 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, гарячу пластинку обробляють розчином 
0.5 % (об/об) дифенілборної кислоти аміноетилового 
ефіру Р в етилацетаті Р. Переглядають в УФ-світлі 
за довжини хвилі 365 нм.

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину, крім того, можуть бути наявні інші слабі 
флуоресціюючі зони.

Верхня частина пластинки
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______

веделолактон: синювато-
біла флуоресціююча зона

______

розмаринова кислота: 
синювато-біла 
флуоресціююча зона

червона флуоресціююча
 зона
розсіяна блідо-синя 
флуоресціююча зона
зеленувато-біла 
флуоресціююча зона
                                       _______

блідо-синя флуоресціююча 
зона

синювато-біла 
флуоресціююча зона 
(веделолактон)
синювато-біла 
флуоресціююча зона

                                          ______

синювато-біла 
флуоресціююча зона

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
11.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок сировини 
(355) (2.9.12) сушать за температури 105 °С протя-
гом 2 год.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 13.0 %.

Зола, нерозчинна у хлористоводневій кислоті (2.8.1). 
Не більше 2.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29).

Випробовуваний розчин. 0.300 г здрібненої на порошок 
сировини (355) (2.9.12) диспергують у 10 мл етанолу 
(70 %, об/об) Р  у конічній колбі та зважують. Одер-
жаний розчин нагрівають зі зворотним холодильни-
ком протягом 1 год, охолоджують і знову зважують, 
компенсують втрату розчинника етанолом (70 %, 
об/ об) Р, ретельно перемішують і відстоюють. Одер-
жаний розчин фільт рують крізь мембранний фільтр 
(номінальний розмір пор – 0.22 мкм).

Розчин порівняння (а). 4.0 мг ФСЗ веделолактону роз-
чиняють у метанолі Р і доводять об’єм розчину тим 
самим розчинником до 100.0 мл.

Розчин порівняння (b). 2 мг етилпарагідроксибензоату  Р 
розчиняють у розчині порівняння (а) і доводять 
об’єм розчину розчином порівняння (а) до 50 мл.

Колонка: 
— розмір: 0.15 м × 4.6 мм;

— нерухома фаза: силікагель для хроматографії окта-
децилсилільний, ендкепований Р (5 мкм).

Рухома фаза: ацетонітрил Р – розчин 0.2 % (об/об) 
фосфорної кислоти Р (24:76).

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 249 нм.

Інжекція: 20 мкл.

Час хроматографування: у 1.5 рази більший за час  
утримування веделолактону.

Відносне утримування до веделолактону (час утри-
мування веделолактону – близько 17 хв): етилпара-
гідроксибензоату – близько 1.1.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (b):
— ступінь розділення: не менше 2.0 між піками веде-

лолактону та етилпарагідроксибензоату.

Вміст веделолактону, у відсотках, обчислюють за 
формулою:

 
де A1 — площа піка веделолактону на хроматограмі 

випробовуваного розчину;
A2 — площа піка веделолактону на хроматограмі 

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

приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

m2 — маса наважки ФСЗ веделолактону, вико-
ристаного для приготування розчину по-
рівняння (а), у грамах;

р — вміст веделолактону у ФСЗ веделолактону, 
у відсотках.


