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ВОВЧУГА КОРЕНІ

Ononidis radix

RESTHARROW ROOT

Цілі або різані висушені корені Ononis spinosa L.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Корені більш або менш сплюснуті, скручені, роз-
галужені, глибокоборозенчасті, вздовжжолобчасті, 
коричневого кольору. На поперечному зрізі видима 
тонка кора та центральний циліндр із помітною ра-
діальною структурою. Злам рівний і волокнистий.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Поро-
шок світло-коричневого або коричневого кольору. 
Переглядають під мікроскопом, використовуючи 
хлор альгідрату розчин Р. У порошку виявляються 
такі діагностичні структури (Рис. 1879.-1): корич-
неві фрагменти корка із тонкостінних багатокут-
них клітин (вигляд зверху [G]); групи товстостінних 
вузьких волокон, часто з прилеглою паренхімною 
обкладкою, що містить призматичні кристали каль-
цію оксалату [C]; фрагменти судинної системи [D, 
E], що містять судини з численними облямованими 
порами, часто з прилеглими лігніфікованими во-
локнами з пористими оболонками [Ea]; тонкостінні 
паренхімні клітини кори, окремі містять поодинокі 
призматичні кристали кальцію оксалату [H]; лігні-
фіковані клітини паренхіми з дещо потовщеними та 
пористими оболонками [A, B], деякі з них містять 
призматичні кристали кальцію оксалату [Аа]; чис-
ленні вільні призматичні кристали кальцію оксалату 
[F]. Переглядають під мікроскопом, використову-
ючи розчин 50 % (об/об) гліцерину Р. У порошку ви-
являються дуже численні, округлі крохмальні зерна, 
5–10 мкм у діаметрі, прості або 2–4-компонентні, 
вільні [J] або в клітинах паренхіми [K].

Рисунок 1879.-1. Діагностичні структури вовчуга коренів 
(ідентифікація В)

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 1.0 г здрібненої на по-
рошок сировини (180) (2.9.12) додають 15.0 мл ме-
танолу Р, кип'ятять зі зворотним холодильником 
протягом 30 хв, охолоджують і фільтрують.

Розчин порівняння. 10 мг резорцину Р і 50 мг ваніліну Р 
розчиняють у 10 мл метанолу Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю 
F254 Р (5–40 мкм) (або ТШХ-пластинка із шаром си-
лікагелю F254 Р (2–10 мкм)).

Рухома фаза: етанол (96 %)Р – метиленхлорид Р – 
толу ол Р (10:45:45).

Нанесення: 20 мкл (або 5 мкл), смугами 15 мм (або 
8 мм).

Відстань, що має пройти рухома фаза: 15 см (або 6 см) 
від лінії старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення А: переглядають в УФсвітлі за довжин 
хвиль 254 нм і 365 нм.

Результати А: нижче наведено послідовність зон 
на хроматограмах розчину порівняння та випробу-
ваного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину в середній третині можуть виявлятися й інші 
флуоресціюючі зони.

Верхня частина пластинки
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ванілін: зона, виявлювана 
за довжини хвилі 254 нм
________

резорцин: зона, 
виявлювана за довжини 
хвилі 254 нм

________

________

зона інтенсивної 
синьої флуоресценції, 
виявлювана за довжини 
хвилі 365 нм

________

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

Виявлення В:  обробляють анісового альдегіду роз-
чином Р, нагрівають за температури  від 100 °С до 
105  °С протягом 5–10 хв і переглядають при денному 
світлі.

Результати В: нижче наведено послідовність зон 
на хроматограмах розчину порівняння та випробо-
вуваного розчину.

Верхня частина пластинки

ванілін: сірувато-
фіолетова зона

резорцин: червона зона

фіолетова зона (онокол)

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

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 2 год.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 8.0 %.

Екстрактивні речовини. Не менше 15.0 %.

До 2.00 г здрібненої на порошок сировини (250) 
(2.9.12) додають суміш 8 г води Р  і 12 г етанолу (96 %) Р, 
настоюють протягом 2 год, енергійно струшуючи, 
та фільтрують. 5 г одержаного фільтрату упарюють 
насухо на водяній бані та сушать за температури 
від 100 °С до 105 °С протягом 2 год. Маса залишку 
має бути не менше 75 мг.


