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АКАНТОПАНАКСУ КОРА

Acanthopanacis gracilistyli cortex

ACANTHOPANAX BARK

Висушена кора кореня Eleutherococcus nodiflorus 
(Dunn) S.Y.Hu (syn. Acanthopanax gracilistylus 
W.W.Sm.), зібрана влітку та восени. 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Сировина представлена неправильно гофрова-
ними шматочками 5–15 см завдовжки, 0.4–1.4 см у 
діаметрі та близько 2 мм завтовшки. Зовнішня по-
верхня сірувато-коричневого кольору, з дещо пере-
крученими поздовжніми складками та поперечними 
сочевичкоподібними рубцями. Внутрішня поверхня 
блідо-жовтого або сірувато-жовтого кольору, з тон-
кими поздовжніми смугами. Текстура легка, крихка, 
ламка. Злам нерівний, сірувато-білий.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23 ). Порошок 
сірувато-білого кольору. Переглядають під мікро-
скопом, використовуючи хлоральгідрату розчин Р. 
У порошку виявляються такі діагностичні структури 
(Рис. 2432.-1): друзи кальцію оксалату, 8–24 мкм у 
діаметрі, вільні [F] або у клітинах паренхіми [A, Ea, 
Ha], деколи формують кристалічну обкладку [J]; клі-
тини корка прямокутні або багатокутні, тонкостінні 
(вигляд зверху [B], поперечний зріз [E]), іноді обо-
лонки клітин корка старішої кори нерівномірно по-
товщені, дещо пористі [K]; фрагменти секреторних 
каналів [H], які складаються з тонкостінних клітин 
[Hb], що містять безбарвні або блідо-жовті секрети; 
флоемні волокна, вільні [C] або в групах із 2–4 во-
локон [D] наявні в старішій корі. Переглядають під 
мікроскопом, використовуючи розчин 50 % (об/об ) 
гліцерину Р. У порошку виявляються численні крох-
мальні зерна, прості, багатокутні або напівокруглі, 
2–8 мкм у діаметрі або 2–10  — компонентні, вільні 
або в клітинах [G].

Рисунок 2432.-1. Діагностичні структури акантопанаксу 
кори (iдентифікація В)

С. Переглядають хроматограму, одержану у випро-
буванні «Periploca sepium».

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

Верхня частина пластинки

__________

тимол: оранжева зона

__________

борнеол: коричнева зона

 _________

 __________

широка рожева зона
Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Periploca sepium. Тонкошарова хроматографія 
(2.2.27 ).

Випробовуваний розчин. До 0.3 г здрібненої на поро-
шок сировини (355) (2.9.12 ) додають 3 мл метано-
лу Р, нагрівають у водяній бані за температури 60 °С 
протягом 1 хв і фільтрують.

Розчин порівняння. 5 мг тимолу Р  і 8 мг борнеолу Р 
розчиняють у 5 мл метанолу Р. 
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Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю Р 
(5–40 мкм) (або ТШХ-пластинка із шаром силікаге-
лю Р  (2–10 мкм)).

Рухома фаза: етилацетат Р  – метиленхлорид Р 
(2:98).

Нанесення: 20 мкл (або 1 мкл), смугами 10 мм (або 
8 мм).

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

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обробляють анісового альдегіду розчи-
ном Р, нагрівають за температури 105 °С протягом 
5 хв і переглядають за денного світла.

Результати: на хроматограмі випробовуваного роз-
чину не мають виявлятися інтенсивно забарвлені 
зони вище зони борнеолу на хроматограмі розчину 
порівняння.

Acanthopanax giraldii: наявність лускоподібних 
трихом на зовнішній поверхні кори кореня означає 
фальсифікацію Acanthopanax giraldii.

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 12.0 %.

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

Екстрактивні речовини. Не менше 16.0 %.

До 2.00 г здрібненої на порошок сировини (250) 
(2.9.12 ) додають суміш 8 г води Р  і 12 г етано-
лу (96 %) Р, витримують протягом 2 год, часто стру-
шуючи, фільтрують. Одержаний фільтрат упарюють 
насухо на водяній бані у вакуумі та сушать за тем-
ператури від 100 °С до 105 °С протягом 2 год. Маса 
сухого залишку має бути не менше 320 мг.


