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ЛАВАНДИ КВІТКИ

Lavandulae flos

LAVENDER FLOWER

Висушені квітки Lavandula angustifolia P. Mill. 
(L. officinalis Chaix).

Вміст: не менше 13 мл/кг ефірної олії, у перерахунку 
на безводну сировину.



ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Перша ідентифікація: A, В, D. 
Друга ідентифікація: А, B, C.

А. Квітка має коротку квітконіжку та складається із 
синювато-сірої трубчастої чашечки, розділеної на 
дистальному кінці на 4 дуже коротких зубчики та 
коротку округлу лопать, синього двогубого віночка 
з двороздільною верхньою губою та трилопатевою 
нижньою губою та 4 двосильними тичинками з яй-
цеподібними пиляками.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
синювато-сірого кольору. Переглядають під мікро-
скопом, використовуючи хлоральгідрату розчин Р. 
У  порошку виявляються такі діагностичні структури 
(Рис. 1534.-1): покривні волоски розгалужені на од-
ному або більше рівнях [C, L]; секреторні волоски з 
короткими ніжками та восьмиклітинними голівками 
Lamiaceae типу (вигляд збоку [H], вигляд з поверхні 
[M]); залозисті волоски із одноклітинними [O] або 
багатоклітинними [K] ніжками та одноклітинними 
голівками; залозисті волоски з довгими нерівними 
ніжками та одноклітинними голівками, відділеними 
від ніжки проміжною клітиною з гладенькою кути-
кулою; деякі із цих волосків мають розетку з дрібних 
кулястих горбочків, розташованих нижче проміж-
ної клітини ніжки [G]; фрагменти сосочкоподібної 
епідерми внутрішньої поверхні пелюсток (вигляд з 
поверхні [J], вигляд збоку [P]); фрагменти епідер-
ми чашечки з клітин зі звивистими оболонками та 
призматичними кристалами кальцію оксалату [Q]; 
кулясті пилкові зерна близько 45 мкм у діаметрі, із 
6 щілиноподібними порами та 6 стрічкоподібними 
борозенками, що розходяться радіально від полю-
сів [A, D, E, F]; зрідка фрагменти епідерми листка з 
продиховими апаратами переважно діацитного типу 
(2.8.3) [B]; фрагменти провідної тканини зі спіраль-
ними судинами та паренхімою, в деяких клітинах 
якої містяться дрібні друзи кальцію оксалату [N].

Рисунок 1534.-1. Діагностичні структури лаванди квіток 
(ідентифікація В)

С. Переглядають хроматограми, одержані у випро-
буванні «Лавандину квітки».

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину можуть виявлятися й інші слабі зони.

Верхня частина пластинки

______

ліналілацетат: фіолетова 
зона

______

1,8-цинеол: фіолетова або 
коричнева зона

ліналол: фіолетова зона

фіолетова зона зона
______

фіолетова зона

рожева зона

                                      ______

слаба рожева зона

фіолетова зона (ліналол)

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

D. Переглядають хроматограми, одержані у випро-
буванні «Інші види та різновиди лаванди».

Результати: 5 основних піків на хроматограмі ви-
пробовуваного розчину подібні за часом утриму-
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вання до відповідних піків на хроматограмі розчину 
порівняння. 2 основних піки відповідають ліналолу 
та ліналілацетату.

ВИПРОБУВАННЯ

Сторонні домішки (2.8.2). Не більше 3 % стебел і не 
більше 2 % інших сторонніх домішок.

Лавандину квітки (Lavandula x intermedia Emeric ex 
Loisel). Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 0.5 г здрібненої на поро-
шок сировини (355) (2.9.12) додають 5 мл толуолу Р, 
обробляють ультразвуком протягом 5 хв і фільтру-
ють.

Розчин порівняння. 10 мкл цинеолу Р, 5 мкл ліналолу Р 
і 5 мкл ліналілацетату Р розчиняють у 1 мл толуо-
лу Р.

П л а с т и н к а :  Т Ш Х - п л а с т и н к а  і з  ш а р о м 
силікагелю F254 Р (2–10 мкм).

Рухома фаза: етилацетат Р – толуол Р (5:95).
Нанесення: 4 мкл, смугами 8 мм.

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

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обробляють анісового альдегіду розчином Р, 
нагрівають за температури 100 °С протягом 5 хв і пе-
реглядають за денного світла.

Результати: на хроматограмі випробовуваного роз-
чину не має виявлятися зони, розташованої між зо-
нами 1,8-цинеолу та ліналолу на хроматограмі роз-
чину порівняння.

Інші види та різновиди лаванди. Газова хроматографія 
(2.2.28): метод внутрішньої нормалізації.

Випробовуваний розчин. 0.2 мл суміші ефірної олії і 
ксилолу Р, одержаної під час кількісного визначення, 
доводять гептаном Р до 5 мл, додають 1 г натрію 
сульфату безводного Р, струшують та використовують 
надосадову рідину.

Розчин порівняння. 0.05 г камфори Р і 0.2 г 
α-терпінеолу Р розчиняють у гептані Р, додають 
0.1  г лимонену Р, 0.2 г цинеолу Р, 0.4 г ліналолу Р, 0.6 г 
ліналілацетату Р та доводять об'єм гептаном Р до 
100.0  мл.

Колонка:
— матеріал: кварц;
— розмір: 60 м × 0.25 мм;
— нерухома фаза: макрогол 20 000 Р (товщина ша-

ру — 0.25 мкм).

Газносій: гелій для хроматографії Р.

Швидкість газуносія: 1.5 мл/хв.

Поділ потоку: 1:100.

Температура:
Час 
(хв)

Температура 
(°С)

Колонка 0–15
15–70

70
70 → 180

Блок вводу проб 220
Детектор 220

Детектор: полуменевоіонізаційний.

Інжекція: однаковий об'єм кожного розчину.

Порядок виходу піків: лимонен, 1,8-цинеол, камфо-
ра, ліналол, ліналілацетат, α-терпінеол.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння:
— ступінь розділення: не менше 1.5 між піками лимо-

нену та цинеолу;
— число теоретичних тарілок: не менше 30 000, 

розраховане для піка лимонену за температури 
110 °С.

Використовуючи часи утримування, визначені з 
хроматограми розчину порівняння, визначають 
положення 6 компонентів розчину порівняння на 
хроматограмі випробовуваного розчину. Не врахо-
вують піки гептану та ксилолу.

Нормування:
— камфора: не більше 1 %.

Вода (2.2.13). Не більше 100 мл/кг. Визначення про-
водять із 20.0 г сировини.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 9.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Ефірна олія (2.8.12). Використовують 20.0  г сиро-
вини, круглодонну колбу місткістю 1000 мл, 500 мл 
води Р як дистиля ційну рідину та 0.5 мл ксилолу Р у 
градуйованій трубці. Перегонку проводять зі швид-
кістю 2–3 мл/хв протягом 2 год.


