
ДЕРЖАВНА ФАРМАКОПЕЯ УКРАЇНИ  2.4 1

П
РОЕКТ

ШАНДРА ЗВИЧАЙНА

Marrubii herba

WHITE HOREHOUND

Цілі або фрагментовані висушені квітучі надземні 
частини Marrubium vulgare L.

Вміст: не менше 0.7 % марубіїну (С20Н28О4; 
М.м. 332.4), у перерахунку на суху сировину.



ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Стебла до 50 см завдовжки, чотиригранні, до 7 мм 
завширшки, молоді стебла густо вкриті білуватими 
пухнастими волосками, старіші стебла зеленувато-
сірого кольору та менш опушені. Нижні листки від 
широкоовальних до майже округлих, верхні листки 
менш широкоовальні, всі листки черешкові; плас-
тинка 1.5–4 см завдовжки, 1–3.5 см завширшки, 
верхівка гострувата, основа клиноподібна або майже 
серцеподібна, край від зубчастого до городчастого, 
черешок до 3 см завдовжки; жилкування перисте, 
виступаюче на нижній поверхні, помітно вдавле-
не на верхній поверхні. Обидві поверхні пластин-
ки густо вкриті тонкими білими шерстистими во-
лосками, старіші листки менш опушені на верхній 
темно-сірувато-зеленій поверхні. Квітки дрібні, 
сидячі в густих пазушних пучках. Чашечка 5 мм зав-
довжки, неопадаюча, з 5 довгими та 5 короткими, 
що чергуються, крючкуватими, загнутими назад, 
торочкуватими шипами; зів чашечки з внутрішнім 
колом довгих шовковистих волосків; віночок 7 мм 
завдовжки, тьмяно-білого кольору, двогубий, верхня 
губа дволопатева, нижня губа трилопатева; 4 короткі 
тичинки; стовпчик із роздвоєною приймочкою.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
сірувато-зеленого кольору. Переглядають під мікро-
скопом, використовуючи хлоральгідрату розчин Р. У 
порошку виявляються такі діагностичні структури 
(Риc. 1835.-1): численні покривні волоски різних 
типів, ізольовані або асоційовані з фрагментами 
епідерми листків: а) покривні волоски в пучках 
[B, H] з 3–20 жорсткими галузками різних розмі-
рів із гладенькими, рівномірно потовщеними обо-
лонками, деколи сидячі [B], інколи піднімаються 
з багатоклітинної ніжки [H], окремі галузки одно-
клітинні [Ba, Ha], інші багатоклітинні (2–6 клітин), 
100–200  мкм завдовжки, товстостінні та розширені 
в місцях з’єднання [Bb, Hb]; b) одноклітинні покрив-
ні волоски; c) багатоклітинні покривні волоски, по-
дібні до галузок волосків у пучках; залозисті волоски 
різних типів: а) залозисті волоски з одноклітинною 

ніжкою та одноклітинною [D], двоклітинною [Hc] 
або чотириклітинною голівкою (вигляд із поверхні 
[Gb]); b) залозисті волоски з багатоклітинною ніж-
кою та одноклітинною голівкою [A]; с) залозисті 
волоски lamiaceous типу з одноклітинною ніжкою та 
8-клітинною голівкою, вкритою кутикулою (вигляд 
із поверхні [Gd]); фрагменти епідерми листків [G] з 
багатокутних клітин із дещо звивистими оболонка-
ми [Ga], продихових апаратів діацитного типу (2.8.3) 
[Gc], покривних і  залозистих волосків; покривні 
волоски внутрішньої поверхні чашечки, переплетені 
або згорнені в кільце, до 1000 мкм зав довжки, дво- 
або триклітинні, потовщені  в місцях з’єднання, зі 
звивистою, дуже довгою дистальною клітиною [C]; 
фрагменти палісадної паренхіми (вигляд  із поверхні 
[Вc]), що містить дрібні голкоподібні кристали каль-
цію оксалату; фрагменти судинної тканини зі стебел 
і жилок [F]; фрагменти пелюсток із сосочкоподіб-
ними клітинами [J]; кулясті пилкові зерна близько 
25 мкм у діаметрі, з гладенькою екзиною [E]. 

Рисунок 1835.-1. Діагностичні структури шандри 
звичайної (iдентифікація В)

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин (а). До 1.0 г здрібненої на по-
рошок сировини (710) (2.9.12) додають 2 мл хлорис-
товодневої кислоти розведеної Р і 8 мл метанолу Р, 
нагрівають зі зворотним холодильником протягом 
30 хв, охолоджують і фільтрують.

Випробовуваний розчин (b). До 1.0 г здрібненої на по-
рошок сировини (710) (2.9.12) додають 10 мл ме-
танолу Р, нагрівають зі зворотним холодильником 
протягом 30 хв, охолоджують і фільтрують.
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Розчин порівняння. 10 мг холестерину Р і 10 мг гвайа-
зулену Р розчиняють у 10 мл метанолу Р.

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

Рухома фаза: метанол Р – толуол Р (5:95).

Нанесення: 20 мкл (або 5 мкл) випробовуваних роз-
чинів (а) і (б) і 10 мкл (або 2 мкл) розчину порівнян-

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

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обробляють розчином 5 г/л ваніліну Р у су-
міші 20 об’ємів етанолу (96 %) Р і 80 об’ємів сірчаної 
кислоти Р і переглядають за денного світла відразу 
після нагрівання за температури 130 °С протягом 
5–10 хв.

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваних розчинів (а) і (b). На хроматограмах випро-
бовуваних розчинів (а) і (b) можуть виявлятися інші 
зони. Зона, відповідна марубіїну, на хроматограмі 
випробовуваного розчину (а) є інтенсивнішою, ніж 
на хроматограмі випробовуваного розчину (b). Під 
час екстракції хлористоводневою кислотою і мета-
нолом відбувається перетворення пре-марубіїну на 
марубіїн, що призводить до збільшення інтенсив-
ності забарвлення зони.

Верхня частина пластинки

гвайазулен: 
червонувато-
фіолетова зона
_______

________

холестерин: 
синювато-
фіолетова зона

синювато-
фіолетова зона

синювато-
фіолетова зога

інтенсивна 
синювато-
фіолетова зона 
(марубіїн)

синювато-
фіолетова зона

синювато-
фіолетова зона

 синювато-
фіолетова зона

 _______

синювато-
фіолетова зона

 ________

синювато-
фіолетова зона 
(марубіїн)

синювато-
фіолетова зона

синювато-
фіолетова зона

Розчин 
порівняння

Випробовуваний 
розчин (а)

Випробовуваний 
розчин (b)

ВИПРОБУВАННЯ

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
10.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок сировини 
(710) (2.9.12) сушать за температури 105 °С протя-
гом 2 год.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 15.0 %.

Зола, нерозчинна в хлористоводневій кислоті (2.8.1). Не 
більше 3.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29).

Випробовуваний розчин. 50 г сировини подрібнюють на 
порошок (250) (2.9.12) і гомогенізують. 1.00 г здрібне-
ної на порошок сировини поміщають у круглодонну 
колбу місткістю 50 мл, додають 15 мл суміші 2 об’єми 
хлористоводневої кислоти розведеної Р і 8 об’ємів ме-
танолу Р, нагрівають у водяній бані за  температури 
80 °С зі зворотним холодильником протягом 30 хв. 
Охолоджують за кімнатної температури  і фільтрують 
крізь ватний тампон у мірну колбу місткістю 25 мл, 
об’єм розчину доводять метанолом Р до 25.0 мл, об-
поліскуючи круглодонну колбу і фільтр.

Розчин порівняння. 2.0 мг ФСЗ марубіїну  розчиняють 
у 10.0 мл метанолу Р.

Колонка:
— розмір: 0.25 м × 4 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії окта-

децилсилільний, ендкепований Р (5 мкм).

Рухома фаза: 
—рухома фаза А: ацетонітрил Р1;
— рухома фаза В: 0.5 мл фосфорної кислоти Р дово-

дять водою для хроматографії Р до 1000 мл;

Час
(хв)

Рухома фаза А
(% , об/об)

Рухома фаза В
(% , об/об)

0–15 40 → 90 60 → 10
15–20 90 → 40 10 → 60
20–25 40 60

Швидкість рухомої фази: 1.5 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 217 нм.

Інжекція: 20 мкл.

Визначають пік марубіїну, використовуючи хрома-
тограму розчину порівняння.

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

 
де А1 — площа піка марубіїну на хроматограмі ви-

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

чину порівняння;
m1 — маса наважки сировини, використаної для 

приготування випробовуваного розчину, у 
міліграмах;
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m2 — маса наважки ФСЗ марубіїну, використа-
ного для приготування розчину порівнян-
ня, у міліграмах;

р — вміст марубіїну у ФСЗ марубіїну, у відсот-
ках.


