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ГІРЧАКА СХІДНОГО ПЛОДИ

Polygoni orientalis fructus

POLYGONUM ORIENTALE FRUIT

Висушені зрілі плоди Persicaria orientalis (L.) Spach 
(син. Polygonum orientale L.).

Вміст: не менше 0.15 % таксифоліну (С15Н12О7; 
М.м. 304.3), у перерахунку на суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Плід круглуватий і сплющений біля полюсів, 
сплощені сторони дещо увігнуті, близько 2–3.5 мм 
у діаметрі та близько 1–1.5 мм завтовшки. Блиску-
ча поверхня коричнювато-чорна або червонувато-
коричнева. Наявна світло-коричнева плодоніжка, 
що дещо випинається, біля основи із залишками 
плівчастої оцвітини. Текстура тверда.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
сірувато-коричневого кольору. Переглядають під 
мікроскопом, використовуючи хлоральгідрату роз-
чин Р. У порошку виявляються такі діагностич-
ні структури (Рис. 2726.-1): фрагменти оплодня, 
що складаються з груп жовтаво-коричневих або 
червонувато-коричневих палісадних клітин, 100–
190 мкм завдовжки та 15–30 мкм завширшки, з 
потовщеними оболонками [Da], розташованих як 
окремий шар (вигляд зверху [D]), які виявляють на 
зовнішній поверхні багатокутну або майже округлу 
форму, вузьку порожнину та пористі оболонки (ви-
гляд зверху  [B])  та на внутрішній поверхні звивисті 
антиклінальні оболонки та округлу порожнину (ви-
гляд зверху [C]); фрагменти внутрішньої частини 
оплодня, що складаються з коричневих прямокутних 
клітин [Db]; фрагменти паренхіми мезокарпія з без-
барвних тонкостінних клітин [E], деколи з прилегли-
ми тонкими кільчастими або спіральними судинами 
[Ea]; фрагменти насінної шкірки, що складаються із 
шару клітин із ледве видимим зигзагоподібним [H] 
або багатокутним [J] контуром, здебільшого прикрі-
плених до шару з хвилястою структурою оболонки 
[Ja, F]; фрагменти сім’ядоль із тонкостінних дрібних 
паренхімних клітин (поперечний зріз [G]); фрагмен-
ти ендосперму з тонкостінних клітин [A]; можливі 
фрагменти оцвітини з друзами кальцію оксалату до 
50 мкм у діаметрі, дрібними провідними пучками та 
частково сосочкоподібною епідермою. Перегляда-
ють під мікроскопом, використовуючи розчин 50 % 
(об/об) гліцерину Р. У порошку виявляються численні 
прості крохмальні зерна, 2–9 мкм у діаметрі, деко-
ли зі щілиноподібним центром крохмалеутворен-
ня [K].

Рисунок 2726.-1. Діагностичні структури гірчака східного 
плодів (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 за температури 
60 °С протягом 10 хв. Відстоюють до охолодження і 
фільтрують; використовують фільтрат.

Розчин порівняння. 2.0 мг таксифоліну Р і 3.0 мг кемп-
феролу Р розчиняють у 6 мл метанолу Р.

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

Рухома фаза: ацетон Р – оцтова кислота льодяна Р – 
мурашина кислота безводна Р – метиленхлорид Р 
(4:5:5:50).

Нанесення: 7 мкл, смугами 8 мм.

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

Висушування: на повітрі.

Виявлення: нагрівають за температури 100 °С про-
тягом 3 хв; теплу пластинку обробляють розчином 
5  г/л дифенілборної кислоти аміноетилового ефіру Р 
в етилацетаті Р, а потім розчином 50 г/л макроголу 
400 Р у метиленхлориді Р; висушують на повітрі про-
тягом 60 хв. 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.

Верхня частина пластинки
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______

кемпферол: блідо-синя 
зона

______

таксифолін: оранжуво-
коричнева  зона

червона флуоресціююча 
зона

______

блідо-синя зона

блідо-синя зона

3 синювато-зелені зони

______

оранжуво-коричнева  зона 
(таксифолін)

синя зона

оранжуво-коричнева  зона

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 2 год.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 3.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29). 

Випробовуваний розчин. До 0.500 г здрібненої на по-
рошок сировини (355) (2.9.12) у круглодонній колбі 
додають 25 мл розчину 55 % (об/об) метанолу Р. На-
грівають зі зворотним холодильником у водяній бані 
за температури 90 °С протягом 1 год. Відстоюють 
до охолодження і фільтрують. Промивають фільтр 
5.0 мл хлористоводневої кислоти Р1. Об’єднують 
фільтрат і змиви у мірній колбі і доводять об’єм роз-
чином 55 % (об/об) метанолу Р до 50.0 мл. Фільтру-
ють крізь мембранний фільтр (номінальний розмір 
пор — 0.45 мкм).

Розчин порівняння (а). 5.0 мг ФСЗ таксифоліну роз-
чиняють у розчині 55 % (об/об) метанолу Р. Дода-
ють 2.5 мл хлористоводневої кислоти Р1 і доводять 
об’єм розчином 55 % (об/об) метанолу Р до 25.0 мл. 
До 10.0  мл одержаного розчину додають 4.0 мл хло-
ристоводневої кислоти Р1 і доводять об’єм розчином 
55 % (об/об) метанолу Р до 50.0 мл.

Розчин порівняння (b). До 0.500 г ФСЗ гірчака східного 
плодів для перевірки придатності хроматографічної 
системи у круглодонній колбі додають 25 мл роз-
чину 55 % (об/об) метанолу Р. Нагрівають зі зворот-
ним холодильником у водяній бані за температури 
90 °С протягом 1 год. Відстоюють до охолодження 

і фільтрують. Промивають фільтр 5.0 мл хлористо-
водневої кислоти Р1. Об’єднують фільтрат і змиви у 
мірній колбі і доводять об’єм розчином 55 % (об/об) 
метанолу Р до 50.0 мл. Фільтрують крізь мембранний 
фільтр (номінальний розмір пор — 0.45 мкм).

Колонка: 
— розмір: 0.150 м × 4.0 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії окта-

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

матографії Р (0.1:99.9);
— рухома фаза В: ацетонітрил для хроматографії Р;

Час 
(хв)

Рухома фаза А 
(%, об/об)

Рухома фаза В 
(%, об/об)

0–20 85 15
20–21 85 → 0 15 → 100
21–30 0 100

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 290 нм.

Інжекція: 10 мкл.

Ідентифікація піків: використовують хроматограму, 
що надається до ФСЗ гірчака східного плодів для пере-
вірки придатності хроматографічної системи, та хро-
матограму розчину порівняння (b) для ідентифікації 
піка епітаксифоліну.

Час утримування: таксифоліну — близько 14 хв; 
епітаксифоліну — близько 16 хв.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (b):
— ступінь розділення: не менше 2.0  між піками так-

сифоліну та епітаксифоліну.

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

 
де A1 — площа піка таксифоліну на хроматограмі 

випробовуваного розчину;
A2 — площа піка таксифоліну на хроматограмі 

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

приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

m2 — маса наважки ФСЗ таксифоліну, викорис-
таного для приготування розчину порів-
няння (а), у грамах;

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