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ШОЛОМНИЦІ БАЙКАЛЬСЬКОЇ 
КОРЕНІ

Scutellariae baicalensis radix

BAICAL  SKULLCAP ROOT

Висушені, очищені, звичайно фрагментовані корені 
без корінців Scutellaria baicalensis Georgi, зібрані 
весною або восени.

Вміст: не менше 9.0 % байкаліну (С21Н18О11; 
М.м. 446.4), у перерахунку на суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Корінь конічний, скручений та, якщо необрізаний, 
8–25 см завдовжки та 1–3 см у діаметрі. Зовнішня 
поверхня коричнювато-жовтого або темно-жовтого 
кольору, з розсіяними бородавчастими рубцями від 
корінців, верхня частина шершава, із перекручени-
ми поздовжніми зморшками або безладно-сітчаста, 
нижня частина з поздовжніми смугами та тонки-
ми зморшками. Текстура тверда, крихка та ламка, 
злам жовтого, червонувато-коричневого кольору в 
центрі; центральна частина старого кореня темно-
коричневого або коричнювато-чорного кольору, 
засохла або порожниста.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
жовтого або світло-коричневого кольору. Перегля-
дають під мікроскопом, використовуючи хлоральгі-
драту розчин Р. У порошку виявляються такі діагнос-
тичні структури: флоемні волокна поодинокі або в 
пучках, веретеноподібні, 60–250 мкм завдовжки, 
9–33 мкм у діаметрі, з товстими жолобоподібними 
оболонками; кам’янисті клітини півкулястої, ква-
дратної або прямокутної форми з округлими кра-
ями, деколи зі значно потовщеними оболонками; 
клітини корка багатокутні, коричнювато-жовтого 
кольору; численні сітчасті судини 24–72 мкм у діа-
метрі; здерев’янілі волокна часто поламані, близь-
ко 12 мкм у діаметрі, з розсіяними косими порами. 
Переглядають під мікроскопом, використовуючи 
розчин 50  % (об/об) гліцерину Р. У порошку виявля-
ються численні крохмальні зерна, прості, кулясті, 
2–10 мкм у діаметрі, з чітким центром крохмалеут-
ворення або складаються із 2–3 компонентів.

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 1 г здрібненої на порошок 
сировини (355) (2.9.12) додають 10 мл метанолу Р, 
обробляють ультразвуком протягом 10 хв і центри-
фугують. Використовують надосадову рідину.

Розчин порівняння. 1 мг байкаліну Р та 1 мг актеози-
ду  Р розчиняють у 10 мл метанолу Р.

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

Рухома фаза: оцтова кислота Р – мурашина кислота 
безводна Р – вода Р – етилацетат Р (1:1:2:15).

Нанесення: 10 мкл, смугами.

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

Висушування: на повітрі.

Виявлення: нагрівають за температури від 100 °С до 
105 °С протягом 3 хв, обробляють розчином 10 г/л 
дифенілборної кислоти аміноетилового ефіру Р у мета-
нолі Р, потім обробляють розчином 50 г/л макроголу 
400 Р у метанолі Р, висушують на повітрі протягом 
30 хв і 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 
сині зони.

Верхня частина пластинки

______

______

актеозид: синя 
флуоресціююча зона

байкалін: чорна зона

3–4 флуоресціюючі зони

______

2 флуоресціюючі зони

_____

чітка синя флуоресціююча 
зона 

синя флуоресціююча зона

чорна зона

слаба жовта 
флуоресціююча 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 6.0 %.

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

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29). 
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Випробовуваний розчин. До 0.300 г здрібненої на по-
рошок сировини (355) (2.9.12) додають 40 мл етанолу 
(70 %, об/об) Р, нагрівають зі зворотним холодильни-
ком на водяній бані протягом 3 год, охолоджують і 
фільтрують. Одержаний фільтрат переносять у мірну 
колбу місткістю 100 мл. Обмивають посуд та осад 
декілька разів невеликим об’ємом етанолу (70 %, 
об/ об) Р, фільтрують змиви в ту саму колбу. Одер-
жаний розчин  доводять етанолом (70 %, об/ об)  Р 
до об’єму 100.0 мл, ретельно перемішують. 1.0 мл 
одержаного розчину доводять метанолом Р до об’єму 
10.0 мл, ретельно перемішують.

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

Розчин порівняння (b). 2 мг метилпарагідроксибензо-
ату Р розчиняють у метанолі Р, додають 20 мл роз-
чину порівняння (а) і доводять об’єм розчину мета-
нолом Р до 100.0 мл.

Колонка: 
— розмір: 0.125 м × 4 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії окта-

децилсилільний Р (5 мкм).
Рухома фаза: 
— рухома фаза А: розчин 0.1 % (об/об) фосфорної кис-

лоти Р ;
— рухома фаза В: ацетонітрил Р;

Час 
(хв)

Рухома фаза А 
(%, об/об)

Рухома фаза В 
(%, об/об)

0–30 90 → 60 10→ 40

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 280 нм.

Інжекція: 10 мкл.

Час утримування: метилпарагідроксибензоату — 
близько 15 хв; байкаліну — близько 16 хв.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (b):
— ступінь розділення: не менше 3 між піками метил-

парагідроксибензоату та байкаліну.

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

 
де m1 — маса наважки сировини, використаної для 

приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

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

S1 — площа піка байкаліну на хроматограмі ви-
пробовуваного розчину;

S2 — площа піка байкаліну на хроматограмі роз-
чину порівняння (а);

р — вміст байкаліну в ФСЗ байкаліну, у відсот-
ках.

__________________________________________N

Допускається ідентифікацію С проводити за наведе-
ною вище методикою з такими змінами. 

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Розчин порівняння. До вмісту ампули ФСЗ ДФУ 
шоломниці байкальської екстракту додають 0.2 мл 
метанолу Р, ретельно перемішують та оброб ляють 
ультразвуком протягом 2 хв.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю Р.

Рухома фаза: оцтова кислота льодяна Р – вода Р – 
бутанол  Р (1:2:4).

Нанесення: 10 мкл, смугами.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 10 см від лінії 
старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обробляють розчином 10 г/л заліза (III) 
хлориду у метанолі Р і переглядають за денного світ-
ла.

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

Верхня частина пластинки

коричнева зона
зеленувато-коричнева 
зона
_______

коричнева зона

темно-зелена зона 
(байкалін)

_______

коричнева зона
зеленувато-коричнева зона

                                     _______

коричнева зона

темно-зелена зона 
(байкалін)

                                     _______

Розчин порівняння Випробовуваний розчин
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