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ЯКІРЦІВ СЛАНКИХ ТРАВАN

Tribuli terrestris herba

Висушена ціла або різана трава з коренями 
однорічної рослини Tribulus terrestris L., зібрана у 
фази цвітіння та плодоношення.

Вміст: не менше 0.4 % суми стероїдних сапонінів, 
у перерахунку на діосгенін (C27H42O3; М.м. 414.6) та 
суху сировину.

ВЛАСТИВОСТІ

Смак солодко-гіркий.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Суміш цілих рослин із коренями та розеткою над-
земних пагонів, цілих або дещо подрібнених сте-
бел, листків, коренів, плодів або плодиків, зрідка 
квіток. Надземні органи густо опушені (лупа 10 ×) 
притисненими короткими та відстовбурченими 
довгими покривними волосками. Стебла до 60 см 
завдовжки, зовні зеленувато-жовті, з довгими бо-
розенчастими, всередині порожніми міжвузлями. 
Листки супротивні, короткочерешкові, з дрібними 
прилистками, парноперистоскладні, з 6–8 пара-
ми згорнутих або поламаних листочків. Листочки 
зелені, довгасті, до 1.2 см завдовжки та 0.5 см зав-
ширшки, зверху дещо зморшкуваті, із закритим 
перисто-сітчастим жилкуванням. Квітки пазушні, 
поодинокі, п’ятичленні, актиноморфні, до 1.2 см 
у діаметрі. Чашолистки зелені, опадаючі. Пелюст-
ки жовті, 5–7 мм завдовжки. Тичинок 10, маточка 
з верхньою зав’яззю. Плід ценокарпний, сірувато-
зеленого або сірувато-коричневого кольору, до 2 см 
у діаметрі, розпадається на 5 зірчасто розташованих 
плодиків — мерикарпіїв. Мерикарпій тригранний: 
спинна поверхня опукла, жовтаво-зелена, з тем-
нозабарвленою середньою жилкою, 2 довгими та 
2 дещо коротшими, твердими гострими шипами та 
численними короткими шипиками; дві бічні поверх-
ні сірувато-білі, шершаві, сітчасто-смугасті. Наявні 
верхівки головного кореня 2–5 см завдовжки.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
жовто-зеленого кольору. Переглядають під мікро-
скопом, використовуючи хлоральгідрату розчин Р. 
У порошку виявляються такі діагностичні структури: 
розсіяні одноклітинні загострені покривні волоски: 
короткі, тонкостінні, прямі або зігнуті та довгі, товс-
тостінні, прямо- або дещо звивистостінні; багато-
шарові зеленуваті фрагменти шипів або шипиків; 
фрагменти зовні опушених стебел або листкових 
пластинок із друзами кальцію оксалату в клітинах 
паренхіми або мезофілу; поздовжні зрізи уздовж 
жилки пластинки листочка: товстостінна епідерма, 
вкрита товстою кутикулою, одношарова палісадна 

хлоренхіма, губчаста хлоренхіма з друзами кальцію 
оксалату та оточена паренхімною обкладкою жилка; 
фрагменти верхньої або нижньої епідерми листочків 
з основних багатокутних прямостінних клітин, які 
утворюють розетку навколо волосків або їх рубців, і 
продихових апаратів аномоцитного типу (2.8.3), ото-
чених 3–5 клітинами; фрагменти ендокарпія з пере-
хресних шарів лігніфікованих волокон; групи тов-
стостінних багатокутних або округлих кам’янистих 
клітин; фрагменти перикарпія з клітин із призматич-
ними кристалами кальцію оксалату; фрагменти на-
сінної шкірки з багатокутних або майже квадратних 
клітин із сітчасто потовщеними, лігніфікованими 
оболонками; кулясті коричнювато-жовті пилкові 
зерна з товстою крупносітчастою екзиною та чис-
ленними округлими проростковими порами; роз-
сіяні призматичні кристали, значно рідше — друзи 
кальцію оксалату.

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 1.0 г здрібненої на поро-
шок сировини (500) (2.9.12) додають 10 мл етанолу 
(80  %, об/об) Р, нагрівають у водяній бані  зі  зворот-
ним  холодильником протягом 15 хв, охолоджують, 
фільтрують та упарюють до залишкового об’єму 1мл. 
Кількісно (за допомогою 0.5 мл води Р ) переносять у 
ділильну лійку, екстрагують двічі по 1 мл хлорофор
мом Р, хлороформні витяги кожен раз відкидаючи.

Розчин порівняння. До 0.04 г ФСЗ ДФУ якірців екст
ракту сухого додають 1.0 мл метанолу Р, перемішу-
ють до розчинення.

Пластинка: ТШХпластинка із шаром силікаге
лю F254 Р.

Рухома фаза: мурашина кислота безводна Р – 
вода Р – метанол Р – хлороформ Р (0.5:7:32:61).

Нанесення: 10 мкл випробовуваного розчину та 
15 мкл розчину порівняння, смугами 10 мм.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 8 см від лінії 
старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обробляють розчином, приготованим у 
такий спосіб: 0.5 г пдиметиламінобензальдегіду Р  
розчиняють у 17 мл хлористоводневої кислоти Р та 
50 мл метанолу Р; нагрівають пластинку за темпе-
ратури 105 °С протягом 3–5 хв; переглядають за 
денного світла.

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

Верхня частина пластинки
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                                      _______

                                      _______

інтенсивна яскраво-
рожева зона
жовта зона
рожева зона

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Сторонні домішки (2.8.2). Органічної домішки — не 
більше 1 %; мінеральної домішки — не більше 1 %.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
13.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок сировини (500) 
(2.9.12) сушать за температури 105 °С.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 16.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Усі розчини використовують свіжоприготованими.

Розчин А. 0.5 мл анісового альдегіду Р поміщають у 
мірну колбу місткістю 100 мл, розчиняють у 70 мл 
етилацетату Р, доводять об’єм розчину тим самим 
розчинником до позначки і перемішують.

Розчин В. 25.0 мл сірчаної кислоти Р обережно змі-
шують із 25.0 мл етилацетату Р.

Вихідний розчин. 0.500 г здрібненої на порошок сиро-
вини (500) (2.9.12) поміщають у конічну колбу міст-
кістю 200 мл, додають 50 мл метанолу Р, обробляють 
ультразвуком протягом 30 хв та фільтрують у кругло-
донну колбу, запобігаючи попаданню сировини на 
фільтр. До залишку сировини в конічній колбі дода-
ють  ще 20 мл метанолу Р, обробляють ультра звуком 
протягом 15 хв,  фільтрують через той самий фільтр 
у ту саму круглодонну колбу. Вміст колби упарю-
ють насухо за зниженого тиску, до залишку додають 
20 мл 3 М хлористоводневої кислоти Р, оброб ляють 
ультразвуком до розчинення та нагрівають у водяній 
бані зі зворотним холодильником протягом 30 хв. 
Охолоджують, додають 30 мл хлороформу  Р та нагрі-
вають у водяній бані зі  зворотним  холодильником 
протягом 15 хв. Охолоджують, переносять суміш  до 
ділильної лійки, хлороформний шар відокремлю-
ють, а водний шар повертають назад до круглодонної  
колби, додають ще 30 мл хлороформу Р та нагріва-
ють у водяній бані зі  зворотним  холодильником 
протягом 15 хв. Охолоджують, переносять суміш  до 
ділильної лійки, хлороформний шар відокремлю-
ють. Хлороформні шари об’єднують, фільтрують у 

іншу круглодонну колбу, першу круглодонну колбу 
та фільтр промивають хлороформом Р, промивні во-
ди також фільтрують у другу  круглодонну колбу.  
Об'єднані хлороформні екстракти упарюють насухо 
за зниженного тиску, залишок за допомогою мета
нолу Р кількісно переносять до мірної колби міст-
кістю 50 мл та  доводять об’єм розчину тим самим 
розчинником до позначки. 

Випробовуваний розчин. 0.50 мл вихідного розчину пе-
реносять до посудини із загвинчувальною кришкою, 
упарюють насухо, розчиняють у 2 мл етилацетату Р, 
обробляючи ультразвуком, додають 1.0 мл розчину А 
і 1.0 мл розчину В, перемішують, загвинчують криш-
ку і витримують за температури 60 °С протягом 20 хв.  
Швидко охолоджують до кімнатної температури під 
проточною водою.

Розчин порівняння.  0.015 г ФСЗ ДФУ діосгеніну помі-
щають у мірну колбу місткістю 50 мл, розчиняють у 
30 мл метанолу Р, доводять об’єм розчину тим самим 
розчинником до позначки і перемішують. 10.0 мл 
одержаного розчину переносять у мірну колбу міст-
кістю 50 мл і доводять об’єм розчину метанолом Р до 
позначки. 0.50 мл одержаного розчину переносять до 
посудини із загвинчувальною кришкою, упарюють 
насухо і далі проводять процедуру пробопідготовки, 
як описано для випробовуваного розчину.

Компенсаційний розчин. 2.0 мл етилацетату Р  пере-
носять до посудини із загвинчувальною кришкою, 
додають 1.0 мл розчину А і 1.0 мл розчину В, перемі-
шують, загвинчують кришку і витримують за темпе-
ратури 60 °С протягом 20 хв.  Швидко охолоджують 
до кімнатної температури під проточною водою.

Оптичну густину (2.2.25) випробовуваного розчину  
та розчину порівняння вимірюють через 15 хв після 
приготування розчинів  за дов жини хвилі 428 нм від-
носно компенсаційного розчину.

Вміст суми стероїдних сапонінів, у перерахунку на 
діос генін, у відсотках, обчислюють за формулою:

 
де А1 — оптична густина випробовуваного розчину 

за довжини хвилі 428 нм;
А2 — оптична густина розчину порівняння за 

довжини хвилі 428 нм;
m1 — маса наважки сировини, використаної для 

приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

m2 — маса наважки ФСЗ ДФУ діосгеніну, вико-
ристаного для приготування розчину по-
рівняння, у грамах;

р — вміст діосгеніну у ФСЗ ДФУ діосгеніну, 
у відсотках.


