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ІПЕКАКУАНИ КОРЕНІ

Ipecacuanhae radix

IPECACUANHA ROOT

Фрагментовані та висушені підземні органи 
Сarapichea ipecacuanha (Brot.) L. Andcersson (син. 
Cephaёlis ipecacuanha (Brot.) A. Rich.; Cephaёlis 
acuminata H. Karst.) із Мату-Гросу або Коста-Рики. 
Основні алкалоїди – еметин і цефаелін. 

Вміст: не менше 2.0 % суми алкалоїдів, у перера-
хунку на еметин (С29Н40N2O4; М.м. 480.7) і суху си-
ровину.

ВЛАСТИВОСТІ

Сировина має слабий запах.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Мату-Гросу іпекакуана. Корінь у вигляді де-
що звивистих шматочків темно-червонувато-
коричневого або дуже темно-коричневого кольору, 
рідко понад 15 см завдовжки або 6 мм завтовшки, 
зовні щільнокільчастих, з округлими складками, що 
повністю оточують корінь; злам крихкий у корі та 
легко розщеплюється в деревині. На поперечному 
зрізі виявляється широка кора сіруватого кольору та 
вузька одноманітна щільна деревина. Кореневище 
виявляється як коротко-видовжені, зазвичай при-
кріплені до коренів шматочки, циліндричні, близько 
2 мм у діаметрі, тонко-поздовжньо-борозенчасті, із 
серцевиною, що становить 1/6 діаметра.

Коста-Рики іпекакуана. Корінь, загалом, подіб ний 
до кореня Мату-Гросу іпекакуани, але має такі від-
мінності: корінь досягає 9 мм завтовшки; зовнішня 
поверхня сірувато-коричневого або червонувато-
коричневого кольору, з поперечними складками, 
з інтервалами зазвичай 1–3 мм, складки близько 
0.5–1  мм завширшки, тягнуться вздовж близько по-
ловини окружності та поступово згасають на кінцях 
до загального рівня  поверхні.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
світло-сірого або жовтаво-коричневого кольору. 
Переглядають під мікроскопом, використовуючи 
хлоральгідрату розчин Р. У порошку виявляються такі 
діагностичні структури (Рис. 0094.-1): фрагменти 
паренхіми [G] з яйцеподібних клітин [Gа]; рафіди 
кальцію оксалату близько 80 мкм завдовжки, в пуч-
ках [Bc] або розсіяні в порошку [Gb]; фрагменти [F] 
трахеїд і судин, зазвичай 10–20 мкм у діаметрі, з об-
лямованими порами [Eb], з прилеглою здерев’янілою 
паренхімою із вздовж-видовженими прямокутними 
клітинами [Eа]; крупніші судини та склереїди з ко-

реневища [D]; фрагменти корової тканини (попере-
чний зріз [B]) з червонувато-коричневим корком 
[Bа] та фелодермою [Вb], окремі клітини якої містять 
рафіди кальцію оксалату [Вс]; крупні паренхіматозні 
клітини з дещо потовщеними та пористими оболон-
ками із серцевини кореневища [С]; декілька фраг-
ментів волокон із помірно потовщеними та дещо 
пористими оболонками із ксилеми, ізольовані [Н] 
або з прилеглими судинами [F]. Переглядають під 
мікроскопом, використовуючи розчин 50 % (об/об) 
гліцерину Р. У порошку виявляються прості [Аа] або 
2–10-компонентні [Ab] крохмальні зерна в паренхі-
матозних клітинах [А], прості крохмальні зерна до 15 
мкм у діаметрі в Коста-Рики іпекакуани та до 22 мкм 
у діаметрі в Мату-Гросу іпекакуани.

Рисунок 0094.-1. Діагностичні структури іпекакуани 
коренів (ідентифікація В)

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. 0.1 г здрібненої на порошок 
сировини (180) (2.9.12) поміщають у пробірку, до-
дають 0.05 мл аміаку розчину концентрованого Р, 5 мл 
ефіру Р, енергійно перемішують скляною паличкою, 
витримують протягом 30 хв і фільтрують.

Розчин порівняння. 2.5 мг ФСЗ еметину гідрохлори-
ду та 3 мг ФСЗ цефаеліну гідрохлориду розчиняють у 
метанолі Р, доводять об'єм розчину тим самим роз-
чинником до 20 мл. 

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікаге-
лю F254 Р (5–40 мкм) (або ТШХ-пластинка із шаром 
силікагелю F254 Р (2–10 мкм)).
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Рухома фаза: аміаку розчин концентрований Р – ме-
танол Р – етилацетат Р – толуол Р (2:15:18:65).

Нанесення: 10 мкл (або 5 мкл), смугами 10 мм (або 
8 мм).

Відстань, що має пройти рухома фаза: 10 см (або 
6 см) від лінії старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення А: переглядають в УФ-світлі за довжини 
хвилі 365 нм.

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

Верхня частина пластинки

_______

еметин: синя 
флуоресціююча 
зона
цефаелін: синя 
флуоресціююча 
зона
________

_______

синя 
флуоресціююча 
зона (еметин)
синя 
флуоресціююча 
зона (цефаелін)
________

_______

синя 
флуоресціююча 
зона (еметин)
слаба синя 
флуоресціююча 
зона (цефаелін)
________

Розчин порівняння Випробовуваний 
розчин (Коста-

Рики іпекакуана)

Випробовуваний 
розчин (Мату-Гросу 

іпекакуана)

Виявлення В: обробляють розчином 5 г/л йоду Р в 
етанолі (96 %) Р, нагрівають за температури 60 °С 
протягом 10 хв і переглядають в УФ-світлі за довжи-
ни хвилі 365 нм.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння:

– синя флуоресціююча зона цефаеліну та жовта 
флуоресціююча зона еметину мають бути чітко 
розділені.

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмі розчину порівняння та випробовува-
ного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину також можуть виявлятися інші слабі флу-
оресціюючі зони.

Верхня частина пластинки

_______

еметин: синя 
флуоресціююча 
зона
цефаелін: синя 
флуоресціююча 
зона
________

_______

синя 
флуоресціююча 
зона (еметин)
синя 
флуоресціююча 
зона (цефаелін)
________

_______

синя 
флуоресціююча 
зона (еметин)
слаба синя 
флуоресціююча 
зона (цефаелін)
________

Розчин порівняння Випробовуваний 
розчин (Коста-

Рики іпекакуана)

Випробовуваний 
розчин (Мату-Гросу 

іпекакуана)



ВИПРОБУВАННЯ

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
10.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок сировини (180) 
(2.9.12) сушать за температури 105 °С.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 5.0 %.

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

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

До 7.5 г здрібненої на порошок сировини (180) 
(2.9.12) у сухій колбі додають 100 мл ефіру Р, стру-
шують протягом 5 хв, додають 5 мл аміаку розчину 
розведеного Р1, струшують протягом 1 год, додають 
5 мл води Р і енергійно струшують. Ефірний шар 
декантують крізь тампон із вати, залишок у колбі 
промивають 2 порціями, по 25 мл кожна, ефіру Р, 
декантуючи кожну порцію крізь той самий тампон 
із вати. Ефірні розчини об'єднують; ефір відганяють. 
Залишок розчиняють у 2 мл етанолу (90 %, об/об) Р, 
упарюють насухо і нагрівають за температури 100 °С 
протягом 5 хв. Залишок розчиняють у 5 мл попере-
дньо нейтралізованого етанолу (90  %, об/об) Р, піді-
грівають на водяній бані, додають 15.0 мл 0.1  М  роз-
чину хлористоводневої кислоти і титрують надлишок 
кислоти 0.1 М розчином натрію гідроксиду, викорис-
товуючи як індикатор 0.5 мл метилового червоного 
змішаного розчину Р.

1 мл 0.1 М розчину хлористоводневої кислоти від-
повідає 24.03 мг суми алкалоїдів, у перерахунку на 
еметин.

ЗБЕРІГАННЯ

У герметичному контейнері.


