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ВОВЧУГА пОльОВОГО КОРЕНІN

Ononidis arvensis radix

Висушені цілі або різані корені та/або корені зі 
стеблокоренями культивованої або дикорослої ба-
гаторічної трав’янистої рослини Ononis arvensis L., 
зібрані восени.

ВЛАСТИВОСТІ

Сировина має солодкувато-гіркуватий, дещо 
в’яжучий смак.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Стеблокорінь короткий, з додатковими коренями 
та залишками здерев’янілих стебел. Знизу від нього 
відходить дещо потовщений головний корінь, який, 
розгалужуючись, формує стрижневу кореневу сис-
тему. Корені до  40 см завдовжки та 0.5–2.5 см за-
втовшки, циліндричні, дещо сплюснуті, перекруче-
ні, прямі або зігнуті, тверді, дерев’янисті. Поверхня 
коренів поздовжньо-борозенчаста, світло-коричнева 
або сірувато-коричнева; корок місцями відшарову-
ється. Злам волокнистий, жовтаво-білий.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Перегля-
дають під мікроскопом, використовуючи хлораль
гідрату розчин Р. 

На поперечному зрізі видно, що корінь діархний, 
має вторинну анатомічну будову непучкового типу. 
Покривна тканина — коричневий корок із декількох 
шарів багатокутних тонкостінних клітин, які чергу-
ються з виповнюючою паренхімою сочевичок. Пер
винна кора — вузька смуга тонкостінних паренхімних 
клітин. Центральний циліндр має променисту струк-
туру: флоемно-ксилемні промені  — вузькі радіальні 
тяжі, розділені широкими багаторядними серцевин-
ними променями паренхіми. Флоема: дрібноклітин-
ні провідні елементи, розташовані поблизу камбію, 
паренхіма із крупних овальних клітин, поодинокі 
або пучки нездерев’янілих луб’яних волокон. Зо-
на камбію багатошарова, чітко виражена. Ксилема: 
крупні судини, у порожнинах деяких наявні тіли з 
темно-коричневим секретом, вужчі трахеїди, парен-
хіма та групи здерев’янілих волокон лібриформу. 
Клітини серцевинних променів у коровій частині 
витягнуті тангентально, у ксилемній  — радіально, 
де іноді трапляються тяжі волокон лібриформу. Клі-
тини паренхіми заповнені дрібними простими або 
2–4-компонентними крохмальними зернами, часто 
деякі з них містять призматичні кристали кальцію 
оксалату. У центрі стеблокореня наявні крупні па-
ренхімні клітини серцевини.

Сировину подрібнюють на порошок (355) (2.9.12). 
Порошок жовтаво-білого кольору. Переглядають 

під мікроскопом, використовуючи хлоральгідрату 
розчин Р. У порошку виявляються такі діагностичні 
структури: численні вільні призматичні кристали 
кальцію оксалату; фрагменти коричневого корка із 
багатокутних клітин (вигляд зверху) або з прилеглою 
паренхімою (поперечний зріз); клітини паренхіми, 
деякі з призматичними кристалами кальцію окса-
лату; волокна лібриформу; фрагменти сітчастих і 
пористих судин. Переглядають під мікроскопом, 
використовуючи розчин  50 % (об/об) гліцерину Р. 
У порошку виявляються дрібні прості або 2–4-
компонентні крохмальні зерна, вільні або в клітинах 
паренхіми.

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 1.0 г здрібненої на по-
рошок сировини (355) (2.9.12) додають 5.0 мл ме
танолу Р, кип'ятять зі зворотним холодильником 
протягом 5 хв, охолоджують і фільтрують.

Розчин порівняння. До 0.1 г ФСЗ ДФУ вовчуга екстрак
ту додають 5.0 мл метанолу Р, обробляють ультра-
звуком протягом 5 хв, центрифугують та викорис-
товують надосадову рідину.

Пластинка: ТШХпластинка із шаром силікаге
лю  F254. Р.

Рухома фаза: етанол (96 % )Р – хлороформ Р – толу
ол Р (10:40:40).

Нанесення: 20 мкл випробовуваного розчину та 
10  мкл розчину порівняння, смугами.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 10 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 випробувано-
го розчину. На хроматограмі випробовуваного роз-
чину можуть виявлятися й інші зони поглинання.

Верхня частина пластинки

______

слаба синя флуоресціююча 
зона, виявлювана за 
довжини хвилі 365 нм

інтенсивна блакитна 
флуоресціююча зона, 
виявлювана за довжини 
хвилі 365 нм
______

2 інтенсивні зони 
поглинання, виявлювані 
за довжини хвилі 254 нм

______

синя флуоресціююча зона, 
виявлювана за довжини 
хвилі 365 нм

інтенсивна блакитна 
флуоресціююча зона, 
виявлювана за довжини 
хвилі 365 нм

______

2 зони поглинання, 
виявлювані за довжини 
хвилі 254 нм

Розчин порівняння Випробовуваний розчин
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Виявлення В: обприскують анісового альдегіду роз
чином Р, нагрівають за температури від 100 °С до 
105 °С протягом 5–10 хв і переглядають при ден-
ному світлі.

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

Верхня частина пластинки

фіолетова зона
______

інтенсивна фіолетова зона

______

коричнева зона

______

слаба фіолетова зона

______

коричнева зона

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Сторонні домішки (2.8.2). Коренів, почорнілих на 
зламі — не більше 1 %; інших частин вовчуга по-
льового — не більше 2 %; сторонніх часток — не 
більше  2  %.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
14.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок сировини (355) 
(2.9.12) сушать за температури 105 °С.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 10.0 %.

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 на-
сухо на водяній бані та сушать за температури  від 
100 °С до 105 °С протягом 2 год. Маса залишку має 
бути не менше 75 мг.


