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ВАЙДИ КОРЕНІ

Isatidis radix

ISATIS ROOT

Висушені цілі або фрагментовані корені Isatis 
tinctoria L. (I. indigotica Fortune ex Lindl.), зібрані 
восени. 

Вміст: не менше 1.0 % аргініну (С6Н14N4O2; 
М.м. 174.2), у перерахунку на суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Ціла сировина. Корінь циліндричний, дещо 
звивистий, 8–22 см завдовжки, 1.5 см у діаметрі, 
зовні сірувато-жовтого або коричнювато-жовтого 
кольору, поздовжньо-зморшкуватий, з поперечни-
ми сочевичками, корінцями або рубцями від них. 
Коренева шийка дещо розширена, з розташовани-
ми колами основами черешків темно-зеленого або 
темно-коричневого кольору та з густими бульбочка-
ми. Текстура щільна та ламка. На поперечному зрізі 
виявляються жовтаво-біла, коричнева або темно-
коричнева кора, темніша біля камбію, що деколи 
виявляється як тонка темна лінія, та жовта або ко-
ричнева деревина.

Фрагментована сировина. Вона представле-
на поперечними або косими зрізами, округли-
ми або еліптичними, або короткими тонкими 
циліндричними шматочками 0.3–1.3 см у діаметрі. 
Вони зовні сірувато-жовтого або коричнювато-
жовтого кольору, поздовжньо-зморшкуваті, з по-
перечними сочевичками, корінцями та деколи 
видимими рубцями від них. На поперечному зрізі 
виявляється жовтаво-біла, коричнева або темно-
коричнева кора, темніша біля камбію, що деколи 
виявляється як тонка темна лінія, та жовта або ко-
ричнева деревина.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23 ). Порошок 
білувато-жовтого, жовтого або світло-коричневого 
кольору. Переглядають під мікроскопом, викорис-
товуючи хлоральгідрату розчин Р. У порошку вияв-
ляються такі діагностичні структури (Рис. 2566.-1): 
фрагменти корка з тонкостінних клітин (вигляд з 
поверхні [A], поперечний зріз [B]); фрагменти кси-
леми [D] із сітчастих, пористих або, значно рідше, 
спіральних судин [Da] та тонкостінних паренхім-
них клітин [Db]; групи лігніфікованих ксилемних 
волокон, зрідка можуть бути наявні прилеглі суди-
ни з нерівномірно розсіяними порами; тонкостінні 
паренхімні клітини (поздовжній зріз [E], попере-
чний зріз [F]); групи зеленувато-жовтих склереїд 
із товстими пористими оболонками, вкраплені в 
паренхімну тканину, можуть бути наявні. Перегля-

дають під мікроскопом, використовуючи розчин 
50 % (об/об ) гліцерину Р. У порошку виявляються 
численні прості або складні (переважно 2-, рідше 
3- або 4-компонентні) крохмальні зерна 1.5–18 мкм 
у діаметрі, вільні [C] або в клітинах паренхіми [G], 
з крапчастим, тріщино- або V-подібним центром 
крохмалеутворення.

Рисунок 2566.-1. Діагностичні структури вайди коренів 
(iдентифікація В)

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27 ).

Випробовуваний розчин. До 0.5 г здрібненої на поро-
шок сировини (355) (2.9.12 ) додають 5 мл етанолу 
(70 %, об/об ) Р, диспергують за допомогою ультра-
звуку протягом 10 хв. Одержаний розчин центрифу-
гують і використовують надосадову рідину.

Розчин порівняння. 4 мг аргініну Р  і 4 мг цистеїну 
гідрохлориду Р  розчиняють в 1 мл етанолу (70 %, 
об/ об ) Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікаге-
лю F254 Р  (5–40 мкм) (або ТШХ-пластинка із шаром 
силікагелю F254 Р  (2–10 мкм)).

Рухома фаза: мурашина кислота безводна Р  – вода Р – 
ацетонітрил Р  (2:8:30).

Нанесення: 4 мкл, смугами 10 мм (або 8 мм).

Відстань, що має пройти рухома фаза: 8.5 см (або 
6 см) від лінії старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення: витримують у парі аміаку розчину концен-
трованого Р  протягом 5 хв, обробляють нінгідрину 
розчином Р4, потім нагрівають за температури 120 °С 
протягом 3 хв.

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

Верхня частина пластинки

__________

___________

цистеїн: коричнева зона

аргінін: коричнева зона

 ________

 ________

яскраво виражена 
коричнева зона

коричнева зона

коричнева зона (аргінін)

слаба коричнева зона
Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32 ). Не більше 9.0 %. 
1.000 г здрібненої на порошок сировини (355) (2.9.12 ) 
сушать за температури 105 °С протягом 3 год.

Загальна зола (2.4.16 ). Не більше 5.0 %.

Зола, нерозчинна у хлористоводневій кислоті (2.8.1 ). Не 
більше 1.0 %

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29 ).

Випробовуваний розчин. До 0.100 г здрібненої на поро-
шок сировини (355) (2.9.12 ) додають 20 мл етанолу 
(70 %, об/об ) Р, диспергують за допомогою ультраз-
вуку протягом 20 хв, фільтрують і упарюють філь-
трат досуха. Залишок розчиняють в етанолі (70 %, 
об/ об ) Р  і доводять об'єм розчину тим самим роз-
чинником до 10.0 мл.

Розчин порівняння (а). 25.0 мг ФСЗ аргініну розчиня-
ють в етанолі (70 %, об/об ) Р  і доводять об'єм роз-
чину тим самим розчинником до 50.0 мл.

Розчин порівняння (b). 3.0 мг цистеїну гідрохлориду Р 
розчиняють у 6.0 мл розчину порівняння (а) і до-
водять об'єм розчину етанолом (70 %, об/об ) Р  до 
10.0 мл.

Розчини порівняння (c), (d), (e), (f), (g), (h). Розводять 
розчин порівняння (а) до одержання 6 розчинів по-
рівняння з діапазоном концентрацій аргініну, в 
якому очікується концентрація аргініну у випро-
бовуваному розчині. 

Колонка:
— розмір: 0.15 м × 4.6 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії 

октадецилсилільний, ендкепований, деактивований 
відносно основ Р  (3 мкм);

— температура: 30 °С.

Рухома фаза: трифтороцтова кислота Р  – вода для 
хроматографії Р (0.2:99.8).

Швидкість рухомої фази: 0.2 мл/хв.

Детектування: світлорозсіювальний детектор; па-
раметри настройки детектора мають бути підхо-
жими; якщо детектор має відмінні параметри, їх 
регулюють так, щоб відповідати критерію придат-
ності системи для відношення «сигнал/шум»:

— газ-носій: азот Р;
— тиск: 330 кПа;
— температура випарника: 80 °С.

Інжекція: 10 мкл.

Час хроматографування: 25 хв.

Придатність хроматографічної системи:
— ступінь розділення: не менше 1.5 між піками цис-

теїну та аргініну на хроматограмі розчину порів-
няння (b);

— відношення «сигнал/шум»: не менше 50 для піка ар-
гініну на хроматограмі розчину порівняння (а).

Будують калібрувальний графік, відкладаючи ло-
гарифм концентрації (мг/10 мл) в розчинах порів-
няння (c), (d), (e), (f), (g), (h) (відкоригованої до де-
к ларованого відсоткового вмісту ФСЗ аргініну) на 
осі абсцис і логарифм площі відповідного піка на 
осі ординат.

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

 
де А — логарифм концентрації, відповідний лога-

рифму площі піка аргініну на хроматограмі 
ви пробовуваного розчину, визначений за 
допомогою калібрувального графіка;

m — маса наважки сировини, використаної для 
приготування випробовуваного розчину, у 
грамах.


