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АСТРАГАЛУ МОНГОЛЬСЬКОГО 
КОРЕНІ

Astragali mongholici radix

ASTRAGALUS MONGHOLICUS ROOT

Цілі або фрагментовані висушені корені Astragalus 
mongolicus Bunge з додатковими коренями та залиш-
ками кореневої шийки. 

Вміст: не менше 0.040 % астрагалозиду ІV (С41Н68О14; 
М.м. 785), у перерахунку на суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Верхня частина кореня циліндрична, часто роз-
галужена, порівняно товста, 30–90 см завдовжки та 
1–3.5 см у діаметрі. Зовні блідо-коричнювато-жовта 
або блідо-коричнева, із нерівномірними поздовжні-
ми зморшками або борозенками. Текстура шорстка 
та тверда, нерівно розірвана; злам дуже волокнистий 
і слабий (культивована сировина) або дуже крохма-
листий (дикоросла сировина); кора жовтаво-білого 
кольору; деревина блідо-жовтого кольору, із радіаль-
ною штрихуватістю та борознистістю; центральна 
частина темно-коричнева та у старіших коренів мо-
же бути зруйнована аж до формування порожнини, 
оточеної фрагментами розщепленої тканини.

В. Сировину подрібнюють на порошок (355) 
(2.9.12). Порошок жовтаво-білого кольору. Пере-
глядають під мікроскопом, використовуючи хлор
альгідрату розчин Р. У порошку виявляються такі 
діагностичні структури (Рис. 2435.-1): волокна ізо-
льовані [A] або у групах [С], 8–30 мкм у діаметрі, 
товстостінні, з поздовжніми борозенками на по-
верхні, первинні оболонки [Aа] часто відокремлені 
від вторинних [Ab], кінці волокон часто розщеплені 
та волокнисті [Aс], округлі або дещо усічені [Са]; 
судини кільчасті [Ga], сітчасті [Gb] або облямовано-
пористі зі щільно розташованими порами [D], без-
барвні або оранжеві; зрідка склереїди [F], округлі, 
видовжені або неправильної форми з дещо потовще-
ними оболонками; фрагменти корка із багатокутних 
клітин (вигляд зверху [В]); численні серцевинні про-
мені з тонкостінних клітин [Е]. Переглядають під 
мікроскопом, використовуючи розчин 50 % (об/об) 
гліцерину Р. У порошку виявляються дрібні (менше 
10  мкм) прості округлі або яйцеподібні крохмальні 
зерна, зазвичай у клітинах паренхіми [Н].

Рисунок 2435.-1. Діагностичні структури астрагалу 
монгольського корені (ідентифікація В) 

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. 3.0 г здрібненої на поро-
шок сировини (355) (2.9.12) нагрівають з 50 мл 
метанолу Р протягом 50 хв зі зворотним холо-
дильником, фільтрують. Фільтрат упарюють на-
сухо під зниженим тиском, залишок розчиняють 
в 1 мл води Р. Розчин наносять на колонку для 
твердофазної екстракції об'ємом 6 мл, заповнену 
силікагелем для хроматографії, октадецилсилільним Р, 
попередньо кондиціонованим 3 мл метанолу Р, а 
потім 3 мл води Р. Колонку промивають 15 мл во
ди Р, а потім 15 мл 30 % (об/об) метанолу Р. Змиви 
відкидають. Елююють 20 мл метанолу Р  та збирають 
елюат. Елюат  упарюють насухо під зниженим тис-
ком і розчиняють у 2 мл метанолу Р.

Розчин порівняння. 10.0 мг даїдзину Р та 5.0 мг 
даїдзеїну Р  розчиняють у 5.0 мл метанолу Р.

Пластинка: ТШХпластинка із шаром силікагелю 
F254 Р (2–10 мкм).

Рухома фаза: вода Р – метанол Р – етилацетат Р 
(10:13.5:100).

Нанесення: 3 мкл, смугами 8 мм.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 7 см від лінії 
старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення А: переглядають в УФсвітлі за довжини 
хвилі 254 нм.

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

Верхня частина пластинки

даїдзеїн: зона поглинання

__________

даїдзин: зона поглинання

___________

синя флуоресціююча зона

зона поглинання

                                  ________

зона поглинання

зона поглинання

                                   ________

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

Виявлення B: обробляють анісового альдегіду роз
чином Р, нагрівають за температури 100 °С про-
тягом 3 хв, переглядають в УФ-світлі за довжини 
хвилі 366 нм.

Результати В: 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

даїдзеїн: блідо-синя зона

__________

даїдзин: блідо-синя зона

___________

фіолетова зона

фіолетова зона

                                  ________

фіолетова зона

коричнева зона

5 коричневих зон
                                   ________

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Сторонні домішки (2.8.2). Не більше 5 %.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
10.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок сировини 
(355) (2.9.12) сушать за температури 105 °С протя-
гом 3 год.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 5.0 %.

Зола, нерозчинна у хлористоводневій кислоті (2.8.1). Не 
більше 1.0 %

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29).

Випробовуваний розчин. До 4.000 г здрібненої на 
порошок сировини (355) (2.9.12) додають 25 мл ме
танолу Р, обробляють ультразвуком за температури 
80  °С протягом 30 хв. Центрифугують протягом 7 хв 
і переносять надосадову рідину в круглодонну колбу. 
До залишку додають 25 мл метанолу Р, обробляють 
ультразвуком за температури 80 °С протягом 30 хв. 
Центрифугують протягом 7 хв і переносять надоса-
дову рідину до тієї самої круглодонної колби. По-
вторюють цю операцію ще один раз. Об’єднують 
3 фракції надосадової рідини та упарюють насухо. 
Залишок розчиняють у 10 мл води Р, обробляючи 
ультразвуком, якщо потрібно. Переносять розчин у 
ділильну лійку і струшують із 4 порціями, по 40 мл 
кожна, бутанолу Р, насиченого водою Р. Об’єднують 
бутанольні екстракти і промивають 2 порціями, по 
40 мл кожна, аміаку розчину Р. Відкидають аміачні 
шари та упарюють бутанольні шари насухо. Зали-
шок розчиняють у 5.0 мл метанолу Р і фільтрують 
крізь мембранний фільтр (номінальний розмір пор – 
0.45 мкм).

Розчин порівняння (а). 10.0 мг ФСЗ астрагалозиду IV  
розчиняють у метанолі Р і доводять об'єм розчину 
тим самим розчинником до 10.0 мл.

Розчини порівняння (b), (c), (d). Розводять розчин по-
рівняння (а) до одержання 3 розчинів порівняння з 
діапазоном концентрацій  астрагалозиду IV, в  якому 
очікується концентрація астрагалозиду IV у випро-
бовуваному розчині. 

Розчин порівняння (е). 5.0 мг гінсенозиду Rb1 Р роз-
чиняють у 5 мл метанолу Р і доводять об'єм розчину 
розчином порівняння (а) до 10 мл.

Колонка:
— розмір: 0.25 м × 3.2 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії окта

децилсилільний Р  (3 мкм);
— температура: 25 °С.

Рухома фаза:
— рухома фаза А: вода Р;
— рухома фаза В: ацетонітрил Р;

Час 
(хв)

Рухома фаза А 
(% , об/об)

Рухома фаза В 
(%, об/об)

0–5 90 10
5–10 90 → 80 10 → 20

10–20 80 → 75 20 → 25
20–30 75 → 67 25 → 33
30–40 67 → 65 33 → 35
40–50 65 → 40 35 → 60
50–55 40 60

Швидкість рухомої фази: 0.5 мл/хв.

Детектування: світлорозсіювальний детектор; па-
раметри настройки детектора мають бути підхо-
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жими; якщо детектор має відмінні параметри, їх 
регулюють так, щоб відповідати критеріям при-
датності системи:

— газносій: повітря;
— швидкість: 1.5 мл/хв;
— температура випарника: 50 °С.

Інжекція: 20 мкл випробовуваного розчину та роз-
чинів порівняння (b), (c), (d) та (е).

Відносне утримування до гінсенозиду Rb1  (час 
утримування гінсенозиду Rb1 – близько 33.6 хв): 
астрагалозиду IV – близько 1.05.

Придатність хроматографічної системи:
— ступінь  розділення: не менше 4.0  між піками астра-

галозиду IV та гінсенозиду Rb1 на хроматограмі 
розчину порівняння (е).

Будують калібрувальний графік, відкладаючи ло-
гарифм концентрації (мг/мл) у розчинах порівнян-
ня (b), (c) та (d) (відкоригованої до декларованого 
відсоткового вмісту ФСЗ астрагалозиду IV) на осі 
абсцис і логарифм площі відповідного піка на осі 
ординат.

Вміст астрагалозиду IV, у відсотках, обчислюють за 
формулою: 

 
де А — логарифм концентрації, відповідний  ло-

гарифму площі піка астрагалозиду IV на 
хроматограмі ви пробовуваного розчину, 
визначений за допомогою калібрувального 
графіка;

m — маса наважки сировини, використаної для 
приготування випробовуваного розчину, у 
грамах.


