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ГІРЧАКА ГОСТРОЛИСТОГО 
КОРЕНЕВИЩА ТА КОРЕНІ

Polygoni cuspidati rhizoma et radix

POLYGONUM CUSPIDATUM RHIZOME AND ROOT

Висушені фрагментовані кореневища та корені з 
видаленими корінцями Reynoutria japonica Houtt. 
(син. Polygonum cuspidatum Sieb. еt Zucc.), зібрані 
весною або восени.

Вміст:
— емодин (С15Н10О5; М.м. 270.2): не менше 1.0 %, у 

перерахунку на суху сировину;
— полідатин (С20Н22О8; М.м. 390.4): не менше 1.5 %, 

у перерахунку на суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Нерівномірної товщини шматки або зрізи близь-
ко 2–9 см завдовжки та 5–27 мм у діаметрі або де-
коли циліндричні шматочки. Зовнішня поверхня 
жовтаво-коричнева з поздовжньою смугастістю та 
корінцевими рубцями. На поперечному зрізі виявля-
ються коричнева або червонувато-коричнева кора, 
порівняно тонка, легко відокремлюється від дереви-
ни. Деревина товста, жовтаво-коричнева, з числен-
ними радіальними смугами. Серцевина кореневища 
крупна, порожниста та поперечно септована.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
жовтаво-коричневого кольору. Переглядають під 
мікроскопом, використовуючи хлоральгідрату роз-
чин Р. У порошку виявляються такі діагностичні 
структури (Рис. 2724.-1): численні друзи кальцію 
оксалату до 100 мкм у діаметрі, зазвичай вільні [H] 
або деколи в клітинах паренхіми [Са]; коричнювато-
жовті фрагменти корка (вигляд зверху [A]) з хви-
лястою смугастістю клітин; склереїди видовжені та 
розгалужені на одному кінці, з чіткими жолобчас-
тими оболонками, ізольовані або в дрібних групах 
[G]; пучки флоемних волокон [E], товстостінних 
і жолобчастих; фрагменти серцевинних променів 
[B] із прямокутних або напівпрямокутних клітин із 
дещо потовщеними, облямованими та пористими 
оболонками; фрагменти крупних судин зазвичай з 
облямованими порами [D, F]; фрагменти паренхіми 
із крупних яйцеподібних клітин із дещо потовщени-
ми та пористими оболонками [C]. Переглядають під 
мікроскопом, використовуючи розчин 50 % (об/ об)  
гліцерину Р. У порошку виявляються численні крох-
мальні зерна, округлі або еліптичні, в середньому 
10 мкм у діаметрі, з крапкоподібним або дещо екс-
центричним щілиноподібним центром крохмалеут-
ворення, прості або 2–4-компонентні [J].

Рисунок 2724.-1. Діагностичні структури гірчака гостро-
листого кореневищ та коренів (ідентифікація В)

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 0.5 г здрібненої на по-
рошок сировини (355) (2.9.12) додають 5 мл мета-
нолу Р, обробляють ультразвуком протягом 10 хв. 
Центрифугують або фільтрують і використовують 
надосадову рідину або фільтрат як випробовуваний 
розчин.

Розчин порівняння. 1 мг полідатину Р та 1 мг ресвера-
тролу Р розчиняють в 1 мл метанолу Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю Р 
(2–10 мкм).

Рухома фаза: метанол Р – метиленхлорид Р (20:80).

Нанесення: 8 мкл, смугами 8 мм.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 6 см від лінії 
старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення: переглядають в УФ-світлі за довжини 
хвилі 365 нм.

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

ресвератрол: синя 
флуоресціююча зона

______

______

полідатин: синя 
флуоресціююча зона

2 жовті флуоресціюючі 
зони

синя флуоресціююча зона 
(ресвератрол)
оранжева флуоресціююча 
зона

______

синя флуоресціююча зона

широка оранжева 
флуоресціююча зона

______

синя флуоресціююча зона 
(полідатин)

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
12.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок сировини 
(355) (2.9.12) сушать за температури 105 °С протя-
гом 4 год.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 5.0 %.

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

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Емодин. Рідинна хроматографія (2.2.29). 

Випробовуваний розчин. До 0.150 г здрібненої на по-
рошок сировини (355) (2.9.12) у круглодонній колбі 
додають 150.0 мл розчину 14 % (об/об) сірчаної кис-
лоти  Р і 150.0 мл метиленхлориду Р. Нагрівають зі 
зворотним холодильником у водяній бані за темпе-
ратури 60 °С протягом 2 год. Відстоюють до охоло-
дження і переносять вміст у ділильну лійку. Відді-
ляють органічний шар і струшують кислотний шар 
із 3 порціями, по 15 мл кожна, метиленхлориду Р. 
Об’єднують органічні екстракти та упарюють на-
сухо. Залишок розчиняють у метанолі Р і доводять 
об’єм розчину тим самим розчинником до 100.0 мл. 
Одержаний розчин фільтрують крізь мембранний 
фільтр (номінальний розмір пор — 0.45 мкм).

Розчин порівняння (а). 5.0 мг ФСЗ емодину розчиня-
ють у метанолі Р і доводять об’єм розчину тим самим 
розчинником до 50.0 мл. 5.0 мл одержаного розчину 
доводять метанолом Р до 20.0 мл.

Розчин порівняння (b). 2.5 мг реїну Р розчиняють у 
метанолі Р і доводять об’єм розчину тим самим роз-

чинником до 25.0 мл. 1.0 мл одержаного розчину 
доводять розчином порівняння (а) до 10.0 мл.

Колонка: 
— розмір: 0.25 м × 4.0 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії окта-

децилсилільний Р (5 мкм);
—температура: 30 °С.
Рухома фаза: 
— рухома фаза А: фосфорна кислота Р – вода для хро-

матографії Р (0.1:99.9);
— рухома фаза В: метанол Р;

Час 
(хв)

Рухома фаза А 
(%, об/об)

Рухома фаза В 
(%, об/об)

0–11 15 85
11–11.1 15 → 5 85 → 95
11.1–22 5 95

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 254 нм.

Інжекція: 20 мкл.

Час утримування: реїну — близько 4 хв; емодину — 
близько 6 хв.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (b):
— ступінь розділення: не менше 5 між піками реїну 

та емодину.

Вміст емодину, у відсотках, обчислюють за форму-
лою:

 
де A1 — площа піка емодину на хроматограмі ви-

пробовуваного розчину;
A2 — площа піка емодину на хроматограмі роз-

чину порівняння (а);
m1 — маса наважки сировини, використаної для 

приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

m2 — маса наважки ФСЗ емодину, використаного 
для приготування розчину порівняння (а), 
у грамах;

р — вміст емодину у ФСЗ емодину, у відсот ках.

Полідатин. Рідинна хроматографія (2.2.29). Кількісне 
визначення проводять у захищеному від світла місці.

Випробовуваний розчин. До 0.200 г здрібненої на по-
рошок сировини (355) (2.9.12) у круглодонній кол-
бі додають 50.0 мл етанолу (50 % %, (об/об) Р і зва-
жують. Нагрівають зі зворотним холодильником у 
водяній бані за температури  95°С протягом 30 хв. 
Відстоюють до охолодження, зважують, доводять 
етанолом (50  %, (об/об) Р до вихідної маси і ретельно 
струшують. Фільтрують і 3.0 мл одержаного філь-
трату доводять розчином 60 % (об/об) метанолу Р 
до 25.0 мл.
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Розчин порівняння (а). 5.0 мг ФСЗ полідатину  роз-
чиняють у метанолі Р і доводять об’єм розчину тим 
самим розчинником до 50.0 мл. 10.0 мл одержаного 
розчину доводять розчином 60 % (об/об) метанолу  Р 
до 50.0 мл.

Розчин порівняння (b). 5.0 мг ресвератролу Р розчи-
няють у розчині 60 % (об/об) метанолу Р і доводять 
об’єм розчину тим самим розчинником до 50.0 мл. 
3.0 мл одержаного розчину доводять розчином по-
рівняння (а) до 25.0 мл.

Колонка: 
— розмір: 0.25 м × 4.0 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії окта-

децилсилільний Р (5 мкм);
—температура: 35 °С.
Рухома фаза: 
— рухома фаза А: вода для хроматографії Р;
— рухома фаза В: ацетонітрил для хроматографії Р;

Час 
(хв)

Рухома фаза А 
(%, об/об)

Рухома фаза В 
(%, об/об)

0–12 82 18
12–18 82 → 5 18 → 95
18–25 5 95

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 306 нм.

Інжекція: 20 мкл.

Час утримування: полідатину — близько 10 хв; 
ресвератролу — близько 17 хв.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (b):
— ступінь розділення: не менше 5 між піками поліда-

тину та ресвератролу.

Вміст полідатину, у відсотках, обчислюють за фор-
мулою:

 
де A1 — площа піка полідатину на хроматограмі ви-

пробовуваного розчину;
A2 — площа піка полідатину на хроматограмі 

розчину порівняння (а);
m1 — маса наважки сировини, використаної для 

приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

m2 — маса наважки ФСЗ полідатину, використа-
ного для приготування розчину порівнян-
ня (а), у грамах;

р — вміст полідатину у ФСЗ полідатину, у від-
сотках.


