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Fumariae herba

FUMITORY

Цілі або фрагментовані висушені надземні частини 
Fumaria officinalis L., зібрані в період повного цві-
тіння.

Вміст: не менше 0.40 % суми алкалоїдів, у перера-
хунку на протопін (С20Н19О5; М.м. 353.4) і суху си-
ровину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Стебло порожнисте, кутасте, світло-зеленого або 
зеленувато-коричневого кольору. Листки чергові, 
двічі перисторозсічені, з 2 або 3 сегментами, кінце-
ві лопаті ланцетної або яйцеподібної форми; вони 
зеленувато-блакитні та голі на обох поверхнях. Квіт-
ки дрібні, зібрані в рідкі китиці; квітка має коротку 
квітконіжку, прикриту приквітком; квітки рожево-
го або багрянисто-червоного кольору, на верхівці 
темно-пурпурного або коричневого; чашечка ко-
ротка, складається з 2 пелюсткоподібних чашолист-
ків; віночок трубчастий, складається з 4 пелюсток, 
верхня пелюстка з невеликою шпоркою; тичинок 6, 
об’єднаних тичинковими нитками у 2 групи по 3. 
Зеленувато-коричневі нерозкривні плоди кулясті 
або човникоподібні, зрізані або дещо виїмчасті на 
верхівці, кожен містить дрібне коричневе насіння.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
зеленого кольору. Переглядають під мікроскопом, 
використовуючи хлоральгідрату розчин Р. У по-
рошку виявляються такі діагностичні структури 
(Рис. 1869.-1): фрагменти пластинки листка (вигляд 
з поверхні [D]) з верхньою епідермою з нерівномір-
но -багатокутних клітин [Da], деякі з них містять 
мікрокристали кальцію оксалату [Db], та прилеглою 
палісадною паренхімою [Dc]; крайові клітини на 
верхівці пластинки видовжуються, формуючи тупі 
сосочки [Dd]; фрагменти пластинки листка з ниж-
ньою епідермою [A] з клітин із більш звивистими 
оболонками [Aa] та прилеглою губчастою парен-
хімою [Ac]; продихові апарати аномоцитного ти-
пу (2.8.3) [Ab, De] на обох поверхнях; групи [G] 
здерев’янілих волокон [Ga] та спіральних [Gb], сіт-
частих або облямовано-пористих [B] судин зі стебла; 
фрагменти епідерми пелюсток [F] з багатокутних 
клітин зі звивистими або хвилястими антикліналь-
ними оболонками, але не сосочкоподібних; кулясті 
пилкові зерна [E], близько 30 мкм у діаметрі, з ям-
частою екзиною та 6 крупними порами; фрагменти 
плоду з багатокутних клітин екзокарпія з товстою  
бородавчастою кутикулою [H] та звивистих склереїд 

ендокарпія з товстими, пронизаними поровими ка-
налами стінками [C].

Рисунок 1869.-1. Діагностичні структури рутки 
(ідентифікація В)

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 2 г здрібненої на порошок 
сировини (355) (2.9.12) додають 15 мл сірчаної кис-
лоти розведеної Р1, струшують протягом 15 хв, філь-
трують. Об’єм фільтрату доводять сірчаною кислотою 
розведеною Р1 до 20 мл, додають 1 мл аміаку розчину 
концентрованого Р і 10 мл етилацетату Р, струшують 
і центрифугують. Верхній органічний шар збирають, 
екстракцію повторюють тим самим способом. Орга-
нічні шари збирають, сушать над натрію сульфатом 
безводним Р, упарюють насухо під зниженим тиском, 
залишок розчиняють у 0.5 мл метанолу Р.

Розчин порівняння. 5 мг протопіну гідрохлориду Р і 5 мг 
хініну Р розчиняють у 10 мл метанолу Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю Р.

Рухома фаза: аміаку розчин концентрований Р – ета-
нол (96 %) Р – ацетон Р – толуол Р (2:6:40:52).

Нанесення: 30 мкл, смугами.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 15 см від лінії 
старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення А: переглядають в УФ-світлі за довжини 
хвилі 365 нм.

Результати А: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-



ДЕРЖАВНА ФАРМАКОПЕЯ УКРАЇНИ 2.42

П
РОЕКТ

ваного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину також можуть виявлятися також інші сині 
флуоресціюючі зони.

Верхня частина пластинки

______

хінін: синя 
флуоресціююча зона

______

4 сині флуоресціюючі 
зони

 ______

зеленувато-синя 
флуоресціююча зона

 ______

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

Виявлення В: обробляють сумішшю калію йодовісму-
тату розчин Р2 – оцтова кислота Р – вода Р (1:2:10) 
до появи оранжевих зон на жовтому фоні.

Результати В: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину також можуть виявлятися інші менш інтен-
сивні оранжеві зони.

Верхня частина пластинки

протопін: оранжева зона

______

хінін: оранжева зона

______

оранжева зона (протопін)

2 оранжеві зони

 ______

слаба оранжева зона

 ______

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Кадмій (2.4.27). Не більше 0.00015 % (1.5 ppm).

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
12.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок (355) (2.9.12) 
сировини сушать за температури 105 °С протягом 
2 год.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 15.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

До 5.000 г здрібненої на порошок сировини (355) 
(2.9.12) додають 5 мл аміаку розчину розведеного Р1 
і 50 мл етилацетату Р, струшують протягом 15  хв, 
фільтрують. Процедуру повторюють тим самим 
способом і об’єднують фільтрати. Фільтрати упа-
рюють насухо під зниженим тиском, залишок роз-
чиняють у 50 мл сірчаної кислоти розведеної Р1, 

обробляючи ультразвуком протягом 10 хв, фільтру-
ють, об’єм фільтрату доводять сірчаною кислотою 
розведеною Р1 до 100 мл, pH доводять до 9–10 
аміаку розчином концентрованим Р, потім додають 
50 мл етилацетату Р та обережно струшують. Верх-
ній органічний шар збирають, попередньо центри-
фугуючи, якщо необхідно. Процедуру повторюють 
тим самим способом. Органічні шари об’єднують, 
сушать над натрію сульфатом безводним Р та упарю-
ють насухо під зниженим тиском. Залишок розчиня-
ють у 100 мл оцтової кислоти безводної Р, титрують 
0.02 М розчином хлорної кислоти потенціометрично 
(2.2.20).

1 мл 0.02 М розчину хлорної кислоти відповідає 
7.068 мг протопіну.

Вміст суми алкалоїдів, у відсотках, у перерахунку на 
протопін, обчислюють за формулою: 

 
де n — об’єм 0.02 М розчину хлорної кислоти, у мілі-

літрах;
m — маса наважки сировини, у міліграмах.


