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ЗОЛОТУШНИК

Solidaginis herba

GOLDENROD

Цілі або різані висушені квітучі надземні частини 
Solidago gigantea Aiton або Solidago сanadensis L., їх 
різновиди або гібриди та/або суміш обох видів.

Вміст: не менше 2.5 % флавоноїдів, у перерахунку на 
гіперозид (С21Н20О12; М.м. 464.4) і суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Стебла зеленувато-жовті або зеленувато-
коричневі, частково з червонуватим відтінком, окру-
глі, більш або менш помітно борозенчасті, гладенькі 
та голі у нижній частині, рідко або густоопушені у 
верхній частині. Вони цільні, без порожнини, з бі-
луватою серцевиною.

Листки зелені, сидячі, ланцетні, із зубчастим краєм, 
8–12 см завдовжки та близько 1–3 см завширшки, 
верхня поверхня зелена, більш-менш гола, ниж-
ня поверхня сірувато-зелена, опушена, особливо 
вздовж жилок. Суцвіття складається з численних 
однобічних загнутих китиць, що разом на верхівці 
стебел формують пірамідальну волоть.

Кожен кошик має обгортку з лінійно-ланцетних, 
розташованих черепитчасто, жовтаво-зелених при-
квітків, оточуючих один ряд жовтих несправжньо-
язичкових квіток майже однакової довжини з об-
горткою; жовті, радіально-симетричні трубчасті 
квітки, такої самої довжини або довші ніж язичкові 
квітки; коричнювата нижня зав'язь увінчана білу-
ватим чубком шовковистих волосків.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
зеленого або сірувато-зеленого кольору. Перегля-
дають під мікроскопом, використовуючи хлораль-
гідрату розчин Р. У порошку виявляються такі діа-
гностичні структури (Рис. 1892.-1): волоски чубка, 
зазвичай поламані, які є багаторядними волоска-
ми, утвореними видовженими клітинами з вільни-
ми верхівками та по всій довжині зазубреними [J]; 
фрагменти мезофілу [F] із провідними пучками [Fa], 
олійними залозами [Fb] та палісадною паренхімою 
[Fс]; фрагменти епідерми листка [Е, Н] із звивис-
тостінних або хвилястостінних клітин з прилеглою 
палісадною паренхімою [Еa] (верхня епідерма), з 
батогоподібними багатоклітинними покривними 
волосками [Eb] та продиховими апаратами аномо-
цитного типу (2.8.3) (переважно в нижній епідермі) 
[На]; багатоклітинні однорядні покривні волоски 
зі стебел та країв листків із від 5 до 6 товстостінних 
клітин [С]; у Solidago сanadensis L. покривні волос-
ки з термінальною клітиною, що може бути зігнута 

під прямим кутом [G[; фрагменти стовпчика [А] з 
короткими сосочками [Аа] та довгими тоншими со-
сочками зі зморшкуватими оболонками [Аb]; пил-
кові зерна з 3 проростковими порами та шипуватою 
екзиною [В]; зрідка фрагменти зав’язі зі здвоєними 
волосками [D].

Рисунок 1892.-1. Діагностичні структури золотушника 
(ідентифікація В)

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 0.75 г здрібненої на поро-
шок сировини (355) (2.9.12) додають 5 мл метанолу Р 
і кип'ятять у водяній бані зі зворотним холодильни-
ком протягом 10 хв, охолоджують і фільтрують.

Розчин порівняння. 1.0 мг хлорогенової кислоти Р, 
2.5 мг кверцитрину Р і 2.5 мг рутозиду тригідра-
ту Р розчиняють у 10 мл метанолу Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю  Р.

Рухома фаза: мурашина кислота безводна Р – вода  Р  – 
метилетилкетон Р – етилацетат Р (6:6:18:30).

Нанесення: 20 мкл випробовуваного розчину і 10 мкл 
розчину порівняння, смугами.

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

Висушування: за температури від 100 °С до 105 °С.

Виявлення: обробляють розчином 10 г/л дифенілборної 
кислоти аміноетилового ефіру Р у метанолі Р, потім 
розчином 50 г/л макроголу 400 Р у метанолі Р, ви-
тримують протягом 30 хв і переглядають в УФ-світлі 
за довжини хвилі 365 нм.

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння і випробовува-
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ного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину також можуть виявлятися інші зони.

Верхня частина пластинки

кверцитрин: 
жовтаво-коричнева 
флуоресціююча зона
_________

хлорогенова 
кислота: блакитна 
флуоресціююча зона

рутин: оранжева 
флуоресціююча зона 
____________

синювато-зелена 
флуоресціююча зона

від слабої до інтенсивної 
жовтаво-коричневої 
флуоресціюючої зони 
(кверцитрин)         _________

більш або менш інтенсивна 
жовтаво-коричнева зона

блакитна (хлорогенова 
кислота) та/або жовта 
флуоресціююча зона 

від слабої до інтенсивної 
жовтаво-коричневої 
флуоресціюючої зони 
(рутин)
                                     _________

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Сторонні домішки (2.8.2). Не більше 5 % коричнюва-
тих частин рослини; не більше 2 % інших сторонніх 
домішок.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 10.0 %. 
0.500 г здрібненої на порошок (355) (2.9.12) сирови-
ни сушать за температури 105 °С протягом 2 год.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 7.0 %.

Зола, нерозчинна в хлористоводневій кислоті (2.8.1). Не 
більше 1.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Вихідний розчин. 0.200 г здрібненої на порошок (250) 
(2.9.12) сировини поміщають у круглодонну колбу 
місткістю 100 мл, додають 1 мл розчину 5 г/л гекса-
метилентетраміну Р, 20 мл ацетону Р і 2 мл хлорис-
товодневої кислоти Р1. Одержану суміш кип'ятять зі 
зворотним холодильником протягом 30 хв і фільтру-
ють крізь тампон із вати у колбу місткістю 100 мл. 
Додають тампон із вати до залишку у круглодонну 
колбу й екстрагують двома порціями, по 20 мл кож-
на, ацетону Р, кожний раз проводячи кип'ятіння зі 
зворотним холодильником протягом 10 хв, і охоло-
джують. Кожний витяг фільтрують крізь тампон із 
вати у колбу. Після охолодження об'єднані ацетонові 
витяги фільтрують крізь паперовий фільтр у мір-
ну колбу та доводять об'єм розчину ацетоном Р до 
100.0 мл, обполіскуючи колбу та паперовий фільтр. 
20.0 мл одержаного розчину поміщають у ділильну 
лійку, додають 20 мл води Р і струшують із однією 

порцією 15 мл, потім із трьома пор ціями, по 10 мл 
кожна, етилацетату Р. Одержані етилацетатні ви-
тяги об'єд нують у ділильній лійці, промивають двома 
порціями, по 50 мл кожна, води Р, фільтрують над 
10 г нат рію сульфату безводного Р у мірну колбу і до-
водять об'єм фільтрату етилацета том Р до 50.0 мл, 
обполіскуючи ділильну лійку та натрію сульфат.

Випробовуваний розчин. До 10.0 мл вихідного розчину 
додають 1 мл алюмінію хлориду реактиву Р і доводять  
розчином 5 % (об/об) оцтової кислоти льодяної Р у 
метанолі Р до об'єму 25.0 мл.

Компенсаційний розчин. 10.0 мл вихідного розчину до-
водять розчином 5 % (об/об) оцтової кислоти льодя-
ної Р у метанолі Р до об'єму 25.0 мл.

Оптичну густину (2.2.25) випробовуваного розчину 
вимірюють через 30 хв після приготування за до-
вжини хвилі 425 нм відносно компенса ційного роз-
чину.

Вміст флавоноїдів, у перерахунку на гіперозид, у від-
сотках, обчислюють за формулою:

 
де А — оптична густина випробовуваного розчину 

за довжини хвилі 425 нм;
m — маса наважки випробовуваної сировини, у 

грамах.

Використовують питомий показник поглинання 
гіперозиду, що дорівнює 500.


