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ДУДНИКА КИТАЙСЬКОГО КОРЕНІ

Angelicae sinensis radix

ANGELICA SINENSIS ROOT

Оброблені димом, висушені цілі або фрагментова-
ні корені, з видаленими корінцями Angelica sinensis 
(Oliv.) Diels, зібрані пізно восени.

Вміст: не менше 0.050 % транс-ферулової кислоти 
(С10Н10О4; М.м. 194.2), у перерахунку на суху сиро-
вину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Головний корінь розгалужується на 10 або більше 
конічних основних коренів; цілий корінь близько 
15–25 см завдовжки. Кільчаста коренева шийка 
близько 1.5–4 см у діаметрі; вона з тупою, заокру-
гленою верхівкою з жовтаво-зеленими залишками 
стебел і черешків листків. Зовнішня поверхня світло-
коричнювато-жовтого або темно-коричневого ко-
льору, горбкувата, безладно поздовжньо-смугаста, із 
рубцями від бічних коренів і поперечними сочевич-
коподібними розмітками. Розгалужені корені мають 
товсту верхню частину (0.3–1 см у діа метрі) та тонку 
нижню частину. Вони часто скручені, з невеликою 
кількістю рубців від бічних коренів. Текстура крих-
ка. Злам жовтаво-білого або жовтаво-коричневого 
кольору, виявляється товста кора з декількома трі-
щинами та численними коричневими цяточками, 
відповідними секреторним каналам. Камбій виявля-
ється як жовтаво-коричневе коло. Деревина світлого 
кольору. 

Фрагментовані корені — це довгі смуги близько 
1.5–2  мм завтовшки, 1.5–4 см завширшки на рівні 
кореневої шийки та 10–15 см завдовжки.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
жовтаво-білого кольору. Переглядають під мікро-
скопом, використовуючи хлоральгідрату розчин Р. 
У порошку виявляються такі діагностичні структу-
ри (Рис. 2558.-1): сітчасті або драбинчасті судини 
[D] до 80 мкм у діаметрі, поодинокі або в групах із 
2 або 3, що супроводжуються клітинами ксилемної 
паренхіми [Dа] та серцевинних променів [Db]; чис-
ленні фрагменти паренхіми з яйцеподібних клітин 
[С]; фрагменти оранжевого корка, що складаються 
із декількох таблитчастих шарів клітин, більш або 
менш прямокутних (вигляд зверху [А], у попере-
чному зрізі [В]); дуже дрібні призматичні кристали 
кальцію оксалату в корку [Аа], видимі в поляризо-
ваному світлі; секреторні канали, часто розірвані, до 
170 мкм у діаметрі (поперечний зріз [G], поздовжній 
зріз [F]), з оранжево-жовтим вмістом у краплях [Fа, 
Gа]. Переглядають під мікроскопом, використову-
ючи розчин 50 % (об/об) гліцерину Р. У порошку ви-

являються дрібні (менше 10 мкм) прості округлі або 
яйцеподібні крохмальні зерна, зазвичай у клітинах 
паренхіми [Е].

Рисунок 2558.-1. Діагностичні структури дудника 
китайського коренів (ідентифікація В) 

С. Переглядають хроматограми, одержані у випро-
буванні «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

__________

яскраво виражена 
синювато-біла 
флуоресціююча зона ((Z)- 
лігустилід)
                                  ________

                                   ________

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

Результати В: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваного розчину. На хроматограмі випробовуваного 



ДЕРЖАВНА ФАРМАКОПЕЯ УКРАЇНИ 2.32

П
РОЕКТ

розчину, крім того, можуть виявлятися інші слабі 
зони поглинання.

Верхня частина пластинки

(Z)-лігустилід: синя 
флуоресціююча зона

__________

остол: зона поглинання

імператорин: зона 
поглинання

__________

яскраво виражена синя 
флуоресціююча зона ((Z)- 
лігустилід)
слаба зона поглинання
                                  ________

слаба зона поглинання

                                   ________

декілька зон поглинання
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 ультразву-
ку протягом 5 хв, центрифугують і використовують 
над осадову 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 інтенсивна синя флуо-
ресціююча зона на рівні  або нижче зони остолу на 
хроматограмі розчину порівняння.

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

Результати В: на хроматограмі випробовуваного 
розчину не має виявлятися зона поглинання на рівні 
або нижче зони імператорину на хроматограмі роз-
чину 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 7.0 %.

Зола, нерозчинна у хлористоводневій кислоті (2.8.1). Не 
більше 2.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29).

Випробовуваний розчин. 0.200 г здрібненої на поро-
шок сировини (355) (2.9.12) диспергують у 20.0 мл 
розчину 70 % (об/об) метанолу Р у конічній колбі, 
колбу щільно закривають і зважуюють. Нагрівають 
зі зворотним холодильником протягом 30 хв, охоло-
джують і знову зважують. Компенсують втрату роз-
чинника розчином 70 % (об/об) метанолу Р, ретель-
но перемішують і відстоюють. Надосадову рідину 
фільтрують крізь мембранний фільтр (номінальний 
розмір пор – 0.45 мкм).

Розчин порівняння (а). 10.0 мг ФСЗ ферулової кисло-
ти розчиняють у розчині 70 % (об/об) метанолу Р 
у мірній колбі з коричневого скла і доводять об’єм 
розчину тим самим розчинником до 100.0 мл.

Розчин порівняння (b). Для приготування цис-
ферулової кислоти in situ 2 мл розчину порівняння (а) 
поміщають у прозору віалу і витримують в УФ-світлі 
за довжини хвилі 254 нм протягом 60 хв.

Колонка:
— розмір: 0.150 м × 2.0 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії окта-

децилсилільний Р  (4 мкм);
— температура: 35 °С.

Рухома фаза: ацетонітрил Р – розчин 0.085 % (об/об) 
фосфорної кислоти Р (17:83).

Швидкість рухомої фази: 0.23 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 316 нм.

Інжекція: 10 мкл.

Час утримування: транс-ферулової кислоти — близь-
ко 13 хв; цис-ферулової кислоти — близько 14 хв.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (b):
– ступінь розділення: не менше 1.3 між піками 

транс-ферулової кислоти та цис-ферулової кис-
лоти.

Вміст транс-ферулової кислоти, у відсотках, обчис-
люють за формулою:

 
де А1 — площа піка транс-ферулової кислоти на 

хроматограмі випробовуваного розчину;
А2 — площа піка транс-ферулової кислоти на 

хроматограмі розчину порівняння (а);
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m1 — маса наважки сировини, використаної для 
приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

m2 — маса наважки ФСЗ ферулової кислоти, ви-
користаної для приготування розчину по-
рівняння (a), у грамах;

р — вміст транс-ферулової кислоти у ФСЗ фе-
рулової кислоти, у відсотках.


