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ДУДНИКА ДАУРСЬКОГО КОРЕНІ

Angelicae dahuricae radix

ANGELICA DAHURICA ROOT

Висушені цілі або фрагментовані корені, з ви-
даленими корінцями Angelica dahurica (Hoffm.) 
Benth. & Hook. f. ex Franch. & Sav., зібрані влітку 
або восени.

Вміст: не менше 0.08 % імператорину (С16Н14О4; 
М.м. 270.3), у перерахунку на суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Нефрагментована сировина складається з ко-
нічних коренів близько 10–25 см завдовжки та 1.5–
3.1 см у діаметрі. Коренева шийка майже чотири-
кутна, тупа, зі стебловими рубцями на опуклостях. 
Вона звужується на верхівці. Зовнішня поверхня 
коричнювато-сірого або жовтаво-коричневого ко-
льору, чітко поpдовжньо-борозенчаста, з рубцями 
від корінців і сочевичкоподібними поперечними 
горбочками, деякі з них розташовані 4 поздовжніми 
рядами. Текстура щільна, тверда, важка. Злам білий 
або білувато-сірий і борошнистий. Камбій виділя-
ється як тонко-лінійне чітке коричневе коло; воно 
напівокругле, напівквадратне або напівпрямокут-
не. Численні цяточки від коричневого до жовтавого 
кольору, відповідні секреторним каналам, видимі 
у корі.

Фрагментована сировина — напівокруглі або напів-
квадратні зрізи з нерівномірним краєм 1.2–3.1 см 
у діаметрі та 0.1–0.4 см завтовшки. Поверхня зрізу 
біла, жовтаво-біла або сірувато-біла та борошниста. 
Камбій виділяється як тонколінійне чітке коричневе 
коло; воно напівокругле, напівквадратне або напів-
прямокутне. Численні цяточки від коричневого до 
жовтавого кольору, відповідні секреторним кана-
лам, видимі у корі.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
жовтаво-білого кольору. Переглядають під мікро-
скопом, використовуючи хлоральгідрату розчин Р. 
У порошку виявляються такі діагностичні структури 
(Рис. 2556.-1): сітчасті судини [B, G], поодинокі або 
в групах із 2 або 3 [G], що супроводжуються кліти-
нами ксилемної паренхіми з тонкими целюлозними 
оболонками [Bа]; численні фрагменти паренхіми із 
яйцеподібних клітин [D]; декілька фрагментів оран-
жевого корка, що складається з декількох шарів та-
блитчастих клітин (вигляд зверху [А]); секреторні 
канали (поздовжній зріз [С], поперечний зріз [F]), 
завжди розірвані, із жовтим або блідо-коричневим 
вмістом і краплями ефірної олії. Переглядають під 
мікроскопом, використовуючи розчин 50 % (об/об) 
гліцерину Р. У порошку виявляються численні крох-

мальні зерна, розмір яких варіює від 5 мкм до 25 мкм; 
прості або 2–8-компонентні; більшість багатогран-
них або відповідних складних зерен розпадається або 
ущільнюється у клітинах [Еа].

Рисунок 2556.-1. Діагностичні структури дудника даур-
ського коренів (ідентифікація В)

C. Переглядають хроматограми, одержані у випробу-
ванні «Інші фармакопейні види  Angelica, Levisticum 
та Ligusticum».

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

Верхня частина пластинки

(Z)-лігустилід: синювато-
біла флуоресціююча зона
__________

остол: синя 
флуоресціююча зона

імператорин: білувата 
флуоресціююча зона

__________

                                  ________

білувата флуоресціююча 
зона
синя флуоресціююча зона

білувата флуоресціююча 
зона (імператорин)

                                   ________

білувата флуоресціююча 
зона

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

Результати В: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
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ваного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину, крім того, можуть виявлятися інші слабі 
зони поглинання, зокрема в нижній третині хрома-
тограми нижче зони імператорину.

Верхня частина пластинки

(Z)-лігустилід: синя 
флуоресціююча зона
__________

остол: зона поглинання

імператорин: зона 
поглинання

__________

                                  ________

зона поглинання

зона поглинання 
(імператорин)

                                   ________

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

Результати С: 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

(Z)-лігустилід: сіра зона
__________

остол: фіолетова зона

імператорин: червонувато-
сіра зона

__________

2 яскраво виражені 
червонуваті зони

                                  ________

слаба синя зона

жовта та фіолетова 
подвійна зона

                                   ________

яскраво виражена 
фіолетова зона

жовта зона
Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Інші фармакопейні види Angelica, Levisticum та Ligusticum. 
Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 1.0 г здрібненої на поро-
шок сировини (355) (2.9.12) додають 4 мл гептану Р, 
закривають, диспергують за допомогою ультразвуку 
протягом 5 хв, центрифугують суміш і використову-
ють надосадову рідину.

Розчин порівняння. 1 мг імператорину Р, 1мг (Z)-
лігустиліду Р та 1 мг остолу Р розчиняють у 10 мл 
метанолу Р. 

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром  силікагелю 
F254 Р (2–10 мкм).

Рухома фаза: оцтова кислота льодяна Р – етил-
ацетат Р – толуол Р (1:10:90).

Нанесення: 4 мкл, смугами 8 мм.

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

Висушування: на повітрі.

Виявлення А: переглядають в УФсвітлі за довжини 
хвилі 365 нм.

Результати А: на хроматограмі випробовуваного 
розчину не має виявлятися синювато-біла флуо-
ресціююча зона на рівні  зони (Z)-лігустиліду на 
хроматограмі розчину порівняння.

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

Результати В: на хроматограмі випробовуваного 
розчину не мають виявлятися: синя флуоресціююча 
зона на рівні  зони (Z)-лігустиліду на хроматограмі 
розчину порівняння та зона поглинання на рівні зо-
ни остолу на хроматограмі розчину порівняння.

Виявлення C:  обробляють розчином  10 % (об/об) 
сірчаної кислоти Р у метанолі Р, нагрівають за тем-
ператури 100 °С протягом 5 хв і переглядають при 
денному світлі.

Результати С: на хроматограмі випробовуваного 
розчину не має виявлятися фіолетова зона на рівні 
зони остолу на хроматограмі розчину порівняння.

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 6.0 %.

Зола, нерозчинна у хлористоводневій кислоті (2.8.1). Не 
більше 1.5 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29).

Випробовуваний розчин. Диспергують 0.400 г здрібне-
ної на порошок сировини (355) (2.9.12)  у 45 мл ме-
танолу Р, обробляють ультразвуком протягом 1 год, 
охолоджують і доводять об’єм розчину метанолом Р 
до 50.0 мл. Фільтрують крізь мембранний фільтр (но-
мінальний розмір пор — 0.45 мкм).

Розчин порівняння (а). 5.0 мг ФСЗ імператорину роз-
чиняють у метанолі Р і доводять об’єм розчину тим 
самим розчинником до 50.0 мл. 1.0 мл одержаного 
розчину доводять метанолом Р до об’єму 10.0 мл.

Розчин порівняння (b). 80 мг ФСЗ дудника даурського 
коренів  диспергують у 9 мл метанолу Р, обробляють 
ультразвуком протягом 1 год, охолоджують і дово-
дять об’єм розчину метанолом Р до 10 мл. Фільтру-
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ють крізь мембранний фільтр (номінальний розмір 
пор – 0.45 мкм).

Передколонка:
— розмір: 4 мм × 4.0 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії окта-

децилсилільний Р  (5 мкм).

Колонка:
— розмір: 0.125 м × 4.0 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії окта-

децилсилільний Р  (5 мкм).

Рухома фаза:
— рухома фаза А: вода для хроматографії Р;
— рухома фаза В: ацетонітрил Р1;

Час
(хв)

Рухома фаза А
(%, об/об)

Рухома фаза В
(%, об/об)

0 –15 45 55
15–33 45 → 5 55 → 95
33 –35 5 95

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 210 нм.

Інжекція: 20 мкл.

Ідентифікація піків: використовують хроматограму, 
що надається до ФСЗ дудника даурського коренів та 
хроматограму розчину порівняння (b) для ідентифі-
кації піка фелоптерину.

Відносне утримування до імператорину (час утриму-
вання імператорину — близько 5 хв): фелоптерину — 
близько 1.1.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (b):
— ступінь розділення: не менше 1.5 між піками імпе-

раторину та фелоптерину.

Вміст імператорину, у відсотках, обчислюють за 
формулою:

 
де А1 — площа піка імператорину на хроматограмі 

випробовуваного розчину;
А2 — площа піка імператорину на хроматограмі 

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

приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

m2 — маса ФСЗ  імператорину, використаного 
для приготування розчину порівняння (a), 
у грамах;

р — вміст  імператорину у ФСЗ імператорину, 
у відсотках.


