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ЕФЕДРИ ТРАВА

Ephedrae herba

EPHEDRA HERB

Ціла або фрагментована висушена вегетативна над-
земна частина Ephedra sinica Stapf, Ephedra intermedia 
Schrenk et C.A. Mey. або Ephedra equisetina Bunge або 
їх суміш.

Вміст: не менше 1.0 % ефедрину (С10Н15NO; 
М.м. 165.2), у перерахунку на суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Стебла блідо-зеленого, жовтаво-зеленого або 
світло-коричневого кольору, тонкі, циліндричні, 
розгалужені або нерозгалужені, до 30 см завдовжки 
(ціла сировина) або у фрагментах до 5 см завдовж-
ки (фрагментована сировина) та 1–3 мм у діаметрі; 
вони поздовжньо-борозенчасті та дещо шершаві; 
міжвузля варіюють за довжиною в межах 1–6 см. 
Листки супротивні, перехресно-парні, редуковані до 
піхви, що оточує стебло у вузлах, мають дуже дрібну 
пластинку 1.5–4 мм завдовжки, із 2-лопатевою (рід-
ше 3), загострено-трикутною верхівкою сірувато-
білого кольору, трубчастою основою червонувато-
коричневого або чорнувато-коричневого кольору 
(пластинка може бути коротшою, з більш окру-
гленою верхівкою). Злам волокнистий, світло- або 
темно-червонувато-коричневого кольору.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
зеленувато-жовтого,  зеленувато-коричневого або 
світло-коричневого кольору. Переглядають під мік-
роскопом, використовуючи хлоральгідрату розчин  Р. 
У порошку виявляються такі діагностичні структури 
(Рис. 2451.-1): фрагменти епідерми (вигляд з поверх-
ні [A, F]) з видовжених, більш-менш товс тостінних 
клітин [Aa] і продихів, вкритих іноді візерунчастою 
кутикулою [Ab] так, що видимі лише пори; проди-
хові апарати аномоцитного типу чітко видимі під 
кутикулою (вигляд з поверхні [F]),  замикаючі клі-
тини яких мають  потовщені торцеві оболонки [Fа]; 
фрагменти стебла (поперечний зріз [D]), де виявля-
ється епідерма, що вкрита товстою кутикулою [Dа] 
із сосочкоподібними потовщеннями над окремими 
клітинами [Db] та яка складається  з товстостінних 
основних клітин [Dс] і занурених продихів [Dd], 
деколи прилеглої корової паренхіми з палісадних 
клітин із призматичними кристалами кальцію окса-
лату [Dd] та груп волокон [Dе];  волокна поодинокі 
або у групах [B], довгі, товстостінні, зі зменшеною 
порожниною; фрагменти провідної тканини [C, E] 
з пористих трахеїд [Cа, Eа] і кільчастих, спіральних 
[Cb] або зрідка сітчастих судин; групи більш-менш 
прямокутних паренхімних клітин із серцевини з де-

що потовщеними оболонками та часто оранжевим 
або коричневим вмістом [Eb]; численні фрагменти 
оранжевого або коричневого вмісту паренхімних 
клітин [G]; численні дрібні кристали кальцію окса-
лату, призматичні або друзи [Ba],  які часто склею-
ються вздовж волокон або в паренхімних клітинах 
[H],  або розсіяні.

Рисунок 2451.-1. Діагностичні структури ефедри трави 
(ідентифікація В)

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До  0.2 г здрібненої  на поро-
шок  сировини (355) (2.9.12) додають 0.5 мл  аміаку 
розчину  концентрованого Р   та 10  мл  метиленхлориду Р, 
кип'ятять у водяній бані зі зворотним холодильни-
ком протягом 1 год. Охолоджують, фільтрують та 
упарюють фільтрат насухо; залишок розчиняють у 
2 мл метанолу Р.

Розчин порівняння. 1 мг ФСЗ  ефедрину гідрохлориду та 
1 мг 2-інданаміну гідрохлориду Р  розчиняють у 2 мл 
метанолу Р.

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

Рухома фаза: аміаку розчин концентрований Р – ме-
танол Р – метиленхлорид Р (0.5:5:20).

Нанесення: 10 мкл (або 1 мкл), плямами 5 мм 
(або 2 мм) у діаметрі.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 10 см (або  
6 см) від лінії старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обприскують розчином 2 г/л нінгідрину Р 
в  етанолі (96 %) Р; нагрівають за температури 110 °С 
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протягом 10 хв, переглядають відразу за денного 
світла.

Результати: нижче наведено послідовність плям на 
хроматограмах розчину порівняння та випробувано-
го розчину. На хроматограмі випробовуваного роз-
чину також можуть виявлятися інші слабі плями.

Верхня частина пластинки

__________

2-інданамін: пурпурова 
пляма

___________

ефедрин: пурпурова пляма 
на межі між середньою та 
нижньою третинами

                                  ________

пурпурова пляма може 
бути наявна

                                   ________

пурпурова пляма 
(ефедрин) на межі між 
середньою та нижньою 
третинами

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

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

Загальна зола (2.4.16). Не більше 9.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29).

Випробовуваний розчин. До 0.200 г здрібненої на 
порошок сировини (355) (2.9.12) додають 25.0 мл 
метанолу Р, зважують та обробляють ультразвуком 
протягом 45 хв. Охолоджують, зважують, доводять 
до початкової маси метанолом Р, ретельно стру-
шують і фільтрують. 1.0 мл одержаного фільтрату 
переносять на невелику колонку (1 см у діаметрі), 
заповнену 1.50 г алюмінію оксиду нейтрального Р 
(60–210 мкм). Елююють  сумішшю рівних об'ємів 
метанолу Р  і води Р, збирають близько  9 мл елюату, 
додають 0.5 мл фосфорної кислоти Р, доводять об'єм 
розчину сумішшю рівних об'ємів метанолу Р  і води Р 
до 10.0 мл.

Розчин порівняння (а). 10.0 мг ФСЗ ефедрину гідро-
хлориду  розчиняють у метанолі Р і доводять об'єм 
розчину тим самим розчинником до 100.0 мл. 2.0 мл 
одержаного розчину доводять рухомою фазою до 
об'єму 25.0 мл.

Розчин порівняння (b). 1 мг ФСЗ  ефедрину  гідрохлори-
ду та 1 мг ФСЗ тербуталіну сульфату   розчиняють у 
метанолі Р, доводять об'єм розчину тим самим роз-
чинником до 10 мл. 2 мл одержаного розчину до-
водять рухомою фазою до об'єму 25 мл.

Колонка:

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

децилсилільний Р  (5 мкм).

Рухома фаза: ацетонітрил Р1 – розчин 0.1 % (об/об) 
фосфорної кислоти Р (15:85).

Швидкість рухомої фази: 2.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 207 нм.

Інжекція:10 мкл.

Час хроматографування: у тричі більший за час утри-
мування ефедрину.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (b):
— ступінь розділення: не менше 3.5 між піками тер-

буталіну та ефедрину.

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

 
де A1 — площа піка ефедрину на хроматограмі ви-

пробовуваного розчину;
А2 — площа піка ефедрину на хроматограмі роз-

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

приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

m2 — маса наважки ФСЗ ефедрину гідрохлориду, 
використаного для приготування розчину 
порівняння (а), у грамах;

р — вміст ефедрину гідрохлориду  у ФСЗ  ефе-
дрину гідрохлориду, у відсотках.


