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Мета роботи. Розробка методів ідентифікації багатокомпонентного
рослинного збору в фільтр-пакетах за характерними макро- і
мікроскопічними ознаками, вивчення хроматографічного профілю
вихідної сировини і порівняння його з профілем потенційного збору на
предмет виявлення характерних зон за допомогою методу тонкошарової
хроматографії.
Матеріали і методи. Вихідна сировина (череди трава, нагідок квітки, глоду
листя і квітки) зібрана на території Харківської області та зареєстрована в
ДП «Фармакопейний центр». Сировина була подрібнена до розміру частинок,
що проходять крізь сито 3000. Виконання роботи включало три етапи: на
1-му етапі проводили макроскопічний аналіз суміші лікарської рослинної
сировини, на 2-му етапі – мікроскопічний аналіз, а на третьому – проведення
ТШХ аналізу вихідної сировини і передбачуваного збору з подальшим
детектуванням характерних зон.
Результати й обговорення. При проведенні макроскопічного та
мікроскопічного аналізу збору виявлено всі характерні частини кожної із
рослин, що входять до його складу. При проведенні ТШХ випробування на
виявлення зон флавоноїдів і гідроксикоричних кислот на хроматограмі збору
виявлено характерні зони, властиві череді траві, нагідок квіткам і глоду
листю і квіткам, а також ідентифіковані зони календулозидів, діагностичні
для нагідок квіток.
Висновки. Розроблені методи ідентифікації багатокомпонентного
рослинного лікарського засобу – збору череди трави, нагідок квіток, глоду
листя та квіток у фільтр-пакетах за розділами, які є обов’язковими для
рослинних лікарських засобів: ідентифікація А – макроскопія, ідентифікація
В – мікроскопія, ідентифікація С – тонкошарова хроматографія і доведена
можливість розпізнавання всіх його рослинних компонентів при їхній спільній
присутності.
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Вступ. У народній і офіцинальній медицині збори
поширені завдяки їхній поліфункціональній фармако-

логічній дії, наявності діючих речовин у первісному
вигляді, простоті їхнього виробництва, відносно низь-
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кій токсичності для організму, незначним проявом побічних ефектів (виключно індивідуальній алергії на
пилок деяких рослин) і гарній сировинній базі для виробництва. Тому доцільна розробка раціональних
багатокомпонентних рослинних композицій (зборів),
які містять біологічно активні речовини (БАР) із різнобічною фармакологічною дією для корекції функцій
багатьох, повʼязаних між собою систем організму [1–
3]. Запропоновано такий склад збору і чаю в фільтрпакетах – череди трава, нагідок квітки, глоду листя і
квітки. Аналіз даних літератури дав змогу встановити, що сума їх БАР може проявляти антиалергічну
дію і виступати альтернативою класичних препаратів-блокаторів Н1-гістамінових рецепторів [4, 5].
Для введення в медичну практику нових лікарських засобів, у тому числі чаїв, необхідне проведення досліджень із фармацевтичної розробки, зокрема
критеріїв ідентифікації зборів, які гарантують ефективність, безпеку, відтворюваність дії і на основі
отриманих результатів проектів нормативної документації [6–8].
У роботах, опублікованих раніше [9, 10], ми проводили аналіз всіх представлених рослин і збору на
кількісний вміст деяких важливих груп БАР, але не
описували його макро- і мікроскопічні ознаки, не надавали хроматографічний профіль із характерними
зонами для можливості ідентифікації кожного компонента збору.
Мета роботи: розробка методів ідентифікації багатокомпонентного рослинного збору і чаю у фільтрпакетах за характерними макро- і мікроскопічними
ознаками, вивчення хроматографічного профілю вихідної сировини і порівняння її з профілем потенційного збору на предмет виявлення характерних зон за
допомогою методу тонкошарової хроматографії
(ТШХ).
Матеріали і методи. Вихідну сировину (череди
трава, нагідок квітки, глоду листя і квітки) зібрано на
території Харківської області та зареєстровано в
ДП «Фармакопейний центр». Сировину подрібнювали до розмірів частинок, що проходять крізь сито
3000. Виконання роботи включало три етапи: на 1-му
етапі проводили макроскопічний аналіз суміші лікарської рослинної сировини, на 2-му етапі – мікроскопічний аналіз, а на третьому – проведення ТШХ аналізу вихідної сировини і передбачуваного збору з подальшим детектуванням характерних зон.
Всі види ідентифікації проводили згідно з уніфікованими методиками, що описані в методичних рекомендаціях [11], а також згідно з монографіями Державної Фармакопеї України (ДФУ) – «Череди траваN»
[12], «Глоду листя та квіткиN», «Нагідок квіткиN» [13].
Макроскопічний аналіз проводили оглядом складових компонентів аналітичної проби збору візуально і
за допомогою бінокулярного мікроскопа БМ-51-2,
звертаючи увагу на структуру рослинної суміші, колір, запах. Оскільки розроблений збір є багатокомпо-

нентним, було ідентифіковано компоненти збору за
належністю до певної морфологічної групи. З кожної
морфологічної групи виділяли окремі рослинні компоненти і визначали їхні діагностичні ознаки, необхідні для встановлення автентичності.
При проведенні мікроскопічного аналізу, за допомогою світлового мікроскопа MEOPTA «PRAHA», вивчали діагностично значущі ознаки окремих рослинних компонентів і збору. Мікроскопічні ознаки зафіксовані та проілюстровані за допомогою цифрової
фотокамери MIKROmed MDC-500-5.0 Mpix.
Ідентифікацію методом ТШХ здійснювали на пластинках із шаром силікагелю 60 F254 (Merck, Germany).
Як стандарт використовували такі ФСЗ ДФУ: кофейна кислота, гіперозид, хлорогенова кислота, рутин,
календулозиди.
Результати й обговорення. При проведенні мак
роскопічного аналізу встановлено такі діагностичні
ознаки для кожного рослинного компоненту в зборі
(рис. 1).
Для компонентів збору діагностичними макроскопічними є такі ознаки:
1) череди трава – плівчасті ланцетні приквітки;
фрагменти плодів сім’янок із 2 або 3 остюками, вкритими щетинками, спрямованими донизу; частини
листків буро-зеленого кольору;
2) нагідок квітки – трубчасті серединні квітки з
пʼятизубчастим віночком жовтаво-коричневого кольору, фрагменти крайових квіток яскраво-жовтого
кольору, фрагменти обгортки із лінійних сіро-зелених, загострених опушених листочків;
3) глоду листя і квітки – фрагменти пелюсток віночка квітки жовтувато-білого кольору; фрагменти
листків зверху яскраво-зеленого кольору, знизу світліші, деколи із восковою поволокою або сіро-зелені;
фрагменти кори пагона коричневого кольору.
Для визначення діагностичних мікроскопічних
ознак компонентів збору проведено попередній аналіз вимог ДФУ до сировини череди трава, нагідок
квітки і глоду листя та квітки. В результаті аналізу
було виявлено наступне:
– клітини епідерми листка череди на обох поверхнях мають звивисті оболонки, нижня епідерма листків глоду також вкрита звивистостінними клітинами, а
верхня епідерма листка глоду складається з багатокутних клітин із прямими потовщеними оболонками,
таким чином, тип клітин епідерми листків є діагностичною ознакою сировини глоду в присутності сировини нагідок і череди;
– епідерма листочків обгортки нагідок складається
з видовжених клітин із прямими потовщеними оболонками, як і епідерма стебла череди, тому ця ознака не може бути діагностичною для нагідок, але через клітини епідерми внутрішніх листочків обгортки
череди видимі членисті секреторні ефіроолійні канали, що є діагностичною ознакою сировини череди в
присутності суцвіття нагідок;
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Фрагменти обгортки

Фрагменти листка

Рис. 1. Діагностичні макроскопічні ознаки череди трави, нагідок квіток, глоду листя і квіток, виявлені в зборі.

– тип продихового апарату не може бути діагностичною ознакою для даного збору, оскільки органи
всіх компонентів збору мають аномоцитний тип продихового апарату;
– епідерма пелюсток квіток всіх компонентів збору
складається з багатокутних клітин з округлими сосоч
коподібними виростами, але тільки клітини віночка
нагідок містять жовто-оранжеві хромопласти, тому
ця ознака є діагностичною для нагідок у присутності
череди і глоду;
– препарат порошку збору містить цілі або фрагментовані покривні волоски, які можуть бути діагностичною ознакою: однорядні багатоклітинні волоски
череди і нагідок дуже схожі, але, на відміну від нагідок, череда має волоски з поздовжньою складчастою кутикулою, тоді як нагідки мають специфічні дворядні багатоклітинні покривні волоски, які навіть у
фрагментованому стані можуть бути діагностичною
ознакою нагідок у присутності череди і глоду; сировина глоду містить одноклітинні товстостінні покривні
волоски, які дають змогу діагностувати глід у присутності череди і нагідок;
– сировина нагідок має, на відміну від інших компонентів, однорядні багатоклітинні залозисті волоски
з головкою із 2 або 4 клітин;

– форма і характер екзини пилкових зерен у досліджуваному зборі є специфічною ознакою тільки у
сировини глоду, оскільки пилок глоду має округлотрикутну форму і гладеньку або дрібнозернисту екзину, тоді як пилок нагідок і череди округлий і з шипуватою екзиною, що характерно для представників родини айстрових;
– діагностичною ознакою сировини череди є фрагменти тканин насіння, а саме гіподерма насінної
шкірки з пігментованих темно-коричневих клітин й
прилеглим нижнім шаром жовтуватих склереїд, яка
не характерна для інших компонентів збору, оскільки
для квіток глоду і нагідок не характерно дозрівання
до стану плодів.
Таким чином, для компонентів досліджуваного
збору виявлені такі ознаки, які є діагностичними в
присутності інших компонентів (рис. 2):
1) череди трава – епідерма листочків обгортки
з видовжених прямокутних тонкостінних клітин і
членистих секреторних каналів; цілі або фрагментовані багатоклітинні однорядні покривні волоски зі складчастою кутикулою; гіподерма насінної шкірки з пігментованих темно-коричневих клітин і прилеглим нижнім шаром жовтуватих склереїд;
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Череди трава

Глоду листя та квітки

Фрагмент обгортки (×200)

Нагідок квітки
Епідерма квіток із хромопластами
(×200)

Фрагмент однорядного покривного
волоска (×140)

Фрагмент дворядного покривного
волоска (×300)

Покривний волосок (×200)

Гіподерма насінної шкірки з
прилеглим шаром склереїд (×140)

Фрагмент однорядного
залозистого волоска (×300)

Пилок (×450)

Епідерма листка (×200)

Рис. 2. Діагностичні мікроскопічні ознаки череди трави, нагідок квіток, глоду листя і квіток, виявлені в зборі.

2) нагідок квітки – епідерма крайових або сере
динних квіток із видовжених клітин, вкритих складчастою кутикулою, із жовтими хромопластами; фрагменти багатоклітинних дворядних покривних волосків; фрагменти багатоклітинних однорядних залозистих волосків з головкою із 2 або 4 клітин.
3) глоду листя і квітки – верхня епідерма листка з
багатокутних клітин із потовщеними оболонками; одноклітинні покривні товстостінні волоски, округлі пилкові зерна з гладенькою або дрібнозернистою екзиною.
При проведенні випробування методом ТШХ в
умовах методики національної монографії «Череди
траваN» для виявлення зон флавоноїдів і гідроксикоричних кислот (рис. 3), на хроматограмі комбіновано-

го збору (№ 5) виявлено характерні зони, властиві
череді, нагідкам і глоду (№ 1, № 2 і № 4 відповідно),
а саме:
– дві зеленуваті флуоресціюючі зони в нижній третині хроматограми (нагідки);
– жовта флуоресціююча зона на рівні зони рутину
(нагідки, глід);
– інтенсивна жовта флуоресціююча зона в середній частині хроматограми (череда і глід);
– дві коричнювато-червоні зони, розташовані вище
та нижче від неї (череда);
– дві інтенсивні блакитні флуоресціюючі зони у
верхній третині хроматограми (череда, нагідки, глід);
– дві червоні флуоресціюючі зони, розташовані
близько до фронту розчинника (череда, глід).
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Враховуючи, що в національній монографії «Нагідок
квіткиN» сировину додатково ідентифікують за наявністю в ній календулозидів, додатково було проведено
випробування для ідентифікації цих сполук у зборі в
умовах методики Ідентифікації D цієї монографії. Отримані при цьому хроматограми наведено на рисунку 4.
За даними рисунка 4, на хроматограмі розчину комбінованого збору (№ 3) в нижній половині хроматограми
виявлено 2 фіолетові зони, так само як на хроматограмі розчину нагідок квіток (№ 1), які збігалися за кольором і розташуванням із відповідними зонами на хроматограмі розчину СЗ календулозидів (№ 2).

Рис. 4. Хроматограма, отримана при проведенні
випробування в умовах методики ідентифікації D
національної монографії «Нагідок квіткиN»: 1 – нагідок
квітки, 2 – ФСЗ ДФУ календулозиди, 3 – збір.

Рис. 3. Хроматограма, отримана при проведенні
випробування в умовах методики національної
монографії «Череди траваN»: 1 – череди трава,
2 – нагідок квітки, 3 – рутин + хлорогенова кислота +
гіперозид + кофейна кислота (в порядку збільшення
значення Rf), 4 – глоду листя і квітки, 5 – збір.

Таким чином, використовуючи ТШХ-методики монографій ДФУ «Череди траваN» і «Нагідок квіткиN» в
багатокомпонентному рослинному зборі було ідентифіковано зони, які є діагностичними для кожного із
його компонентів.
Висновки. Розроблені методи ідентифікації багатокомпонентного лікарського рослинного засобу
– збору череди трави, нагідок квіток, глоду листя
та квіток в фільтр-пакетах за розділами, які є
обов’язковими при вивченні якості рослинних лікарських засобів: ідентифікація А – макроскопія,
ідентифікація В – мікроскопія, ідентифікація С –
ТШХ і доведена можливість розпізнавання всіх
його рослинних компонентів при їхній спільній присутності.
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STUDY OF THE POSSIBILITY OF INDIVIDUAL PLANTS IDENTIFICATION IN A MULTICOMPONENT
HERBAL MEDICINAL PRODUCT
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The aim of the work. Development of methods for identification of multicomponent plant spices in filter packets by
characteristic macro and microscopic features, study of chromatographic profile of raw materials and comparison with the
profile of potential spices to identify characteristic zones using the TLC method.
Materials and Methods. The herbal drugs (burr-marigold herb, calendula flowers, hawthorn leaves and flowers) were
collected in the Kharkiv region and registered in the State Enterprise "Pharmacopoeial Center". The raw material was
grounded to a particle size passing through a sieve of 3000. The work included three stages: at the first stage the
macroscopic analysis of the mixture of herbal drugs was performed, at the second stage – microscopic analysis, and at
the third – TLC analysis of the raw material and the multicomponent spices followed by detection of characteristic zones.
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Results and Discussion. Macroscopic and microscopic analysis of the species revealed all the characteristic parts of
each of the plants that are part of it. During the TLC test for detecting zones of flavonoids and hydroxycinnamic acids, in the
chromatogram of the spices characteristic zones of burr-marigold herb, calendula flowers and hawthorn leaves and flowers
were showed, as well as zones of calendulosides which are diagnostic for calendula flowers were identified.
Conclusions. Methods for the identification of a multicomponent herbal medicinal product – spices of the burr-marigold
herb, calendula flowers, hawthorn leaves and flowers in filter bags by sections that are mandatory for herbal medicinal
products: identification A – macroscopy, identification B – microscopy, identification C – TLC have been developed and the
possibility of recognizing all its components have been proved.
Key words: herbal spices; filter bags; burr-marigold herb; calendula flowers; hawthorn leaves and flowers; identification;
macroscopy; microscopy, TLC.
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