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ДУДНИКА ПУШИСТОГО КОРЕНІ

Angelicae pubescentis radix

ANGELICA PUBESCENS ROOT

Висушені цілі або фрагментовані корені без 
корінців Angelica bisserrata (R.H.Shan & C.H.Shan) 
C.Q.Yuan & R.H.Shan (син. Angelica pubescens Max-
im. f. biserrata R.H.Shan et C.Q.Yuan), зібрані рано 
навесні до початку вегетації або наприкінці осені, 
коли стебло та листки засохнуть.

Вміст: не менше 0.50 % остолу (С15Н16О3; М.м. 244.3), 
у перерахунку на суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Головний (стрижневий) корінь більш або менш 
циліндричний, у нижній частині розгалужений пе-
реважно на 2–3 або більше основних коренів; цілий 
корінь досягає близько 5–30 см завдовжки. Корене-
ва шийка розширена, з поперечними кільчастими 
складками та досягає близько 0.5–4.5 см у діаме-
трі; на ній виявляються залишки стебел, листків і 
бруньок. Зовнішня поверхня сірувато-коричневого 
або темно-коричневого кольору, поздовжньо-
зморшкувата, із дещо виступаючими рубцями від ко-
рінців і поперечними сочевичкоподібними горбоч-
ками. На зламі виявляється кора сірувато-жовтого 
кольору, з численними чіткими коричневими ця-
точками, відповідними секреторним каналам, що 
можуть розташовуватися радіально; коричневе коло 
камбію та сірувато-жовта або жовтаво-коричнева 
деревина; дрібні паличкоподібні кристали можуть 
виявлятися на поверхні зламу.

Фрагментована сировина — напівокруглі або не-
правильної форми зрізи 0.4–3.9 см у діаметрі та 
0.2– 3.9  см завтовшки. Зовні вони сірувато-коричневі 
або коричневі, зморшкуваті. Дрібні паличкоподібні 
кристали можуть виявлятися на поверхні зламу. Ко-
ра сірувато-біла або сірувато-коричнева з численни-
ми чіткими коричневими або жовтаво-коричневими 
цяточками, відповідними секреторним каналам, що 
можуть розташовуватися радіально. Коло камбію 
коричневе.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
жовтаво-коричневого або коричневого кольору. 
Переглядають під мікроскопом, використовуючи 
хлоральгідрату розчин Р. У порошку виявляються такі 
діагностичні структури (Рис. 2557.-1): фрагменти 
судин до 90 мкм у діаметрі зі спіральними або сіт-
частими потовщеннями, поодинокі або в групах із 
2 або 3 [E]; фрагменти паренхіми із багатогранних 
клітин [B]; фрагменти флоемної паренхіми [С] із 
дрібних звивистих веретеноподібних клітин, близь-
ко 7–38 мкм у діаметрі, з дещо потовщеними обо-

лонками та тонкими, навскоси перехрещеними 
смугами [Са], деколи з прилеглими серцевинними 
променями [Cb]; фрагменти оранжево-коричневого 
корка, що складаються із декількох таблитчастих 
шарів майже багатогранних клітин (вигляд зверху 
[А]); секреторні канали, зазвичай розірвані, з жов-
тим або блідо-коричневим вмістом та крапельками 
ефірної олії (поперечний зріз [D], поздовжній зріз 
[F]). Переглядають під мікроскопом, використову-
ючи розчин 50 % (об/об) гліцерину Р. У порошку ви-
являються численні дрібні округлі або яйцеподібні 
прості крохмальні зерна до 10 мкм у діаметрі, з крап-
частим центром крохмалеутворення, що видимий у 
більшості зерен; наявні нечисленні крохмальні зер-
на, що складаються із 2–10 компонентів [G].

Рисунок 2557.-1. Діагностичні структури дудника 
пушистого коренів (ідентифікація В) 

С. 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.
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Верхня частина пластинки

(Z)-лігустилід: синювато-
біла флуоресціююча зона

__________

остол: синя 
флуоресціююча зона

імператорин: білувата 
флуоресціююча зона

__________

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

дуже слаба білувата зона

яскраво виражена синя 
флуоресціююча зона 
(остол)
білувата флуоресціююча 
зона (може бути відсутня)

                                   ________

синя флуоресціююча зона

3 сині флуоресціюючі 
зони

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

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

Верхня частина пластинки

(Z)-лігустилід: синя 
флуоресціююча зона
__________

остол: зона поглинання

імператорин: зона 
поглинання

__________

слаба зона поглинання
                                 
                                  ________

зона поглинання (остол)

синя флуоресціююча зона

зона поглинання (може 
бути відсутня)

                                   ________
 
2 або 3 зони поглинання

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: сіра зона

__________

яскраво виражена 
червонувата зона

                                  ________

фіолетова зона (остол)

фіолетова зона (може бути 
відсутня)
                                   ________

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 інтенсивна білувата флу-
оресціююча зона безпосередньо над зоною остолу 
на хроматограмі розчину порівняння та синя флуо-
ресціююча зона дещо нижче зони імператорину на 
хроматограмі розчину порівняння.

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

Результати В: на хроматограмі випробовуваного 
розчину не має виявлятися синя флуоресціююча 
зона на рівні  зони (Z)-лігустиліду на хроматограмі 
розчину порівняння.

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

Результати С: на хроматограмі випробовуваного 
розчину не має виявлятися зона на рівні  зони (Z)-
лігустиліду на хроматограмі розчину порівняння.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
10.0 %. 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 8.0 %.

Зола, нерозчинна у хлористоводневій кислоті (2.8.1). Не 
більше 3.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29).

Випробовуваний розчин. Диспергують 0.500 г здрібне-
ної на порошок сировини (355) (2.9.12) у 18 мл ме-
танолу Р, обробляють ультразвуком протягом 30 хв, 
охолоджують і доводять об’єм розчину метанолом Р 
до 20.0 мл, перемішують і фільтрують. 5.0 мл одер-
жаного фільтрату доводять метанолом Р до об’єму 
20.0 мл.

Розчин порівняння (а). 5.0 мг ФСЗ остолу  розчиня-
ють у метанолі Р і доводять об’єм розчину тим самим 
розчинником до 100.0 мл.

Розчин порівняння (b). 0.250 г ФСЗ дудника пушистого 
коренів диспергують у 9 мл метанолу Р і оброб ляють 
ультразвуком протягом 30 хв, охолоджують і дово-
дять об’єм розчину метанолом Р до 10.0 мл. Пере-
мішують і фільтрують. 5.0 мл одержаного фільт рату 
доводять метанолом Р до об’єму 20.0 мл.

Колонка:
— розмір: 0.125 м × 2.0 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії окта-

децилсилільний Р  (4 мкм).

Рухома фаза: вода  для хроматографії Р – ацето-
нітрил Р (40:60).

Швидкість рухомої фази: 0.23 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 322 нм.

Інжекція: 10 мкл.

Час утримування остолу: близько 8 хв.

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

лу та піком 2; використовують хроматограму, що 
надається до ФСЗ дудника пушистого коренів для 
ідентифікації піка 2.

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

 
де А1 — площа піка остолу на хроматограмі випро-

бовуваного розчину;
А2 — площа піка остолу на хроматограмі розчину 

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

приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

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

р — вміст остолу у ФСЗ остолу, у відсотках.


