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ВАЛЕРІАНИ КОРЕНІ

Valerianae radix

VALERIAN ROOT

Цілі або фрагментовані висушені підземні частини 
Valeriana officinalis L. s.l., що включають кореневища, 
оточені коренями та столонами. 

Вміст:
— ефірна олія: не менше 4 мл/кг, у перерахунку на 

суху сировину;
— сесквітерпенові кислоти: не менше 0.17 % (м/м), 

у перерахунку на валеренову кислоту (С15Н22О2; 
М.м. 234.3) і суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Кореневище жовтавосірого або блідокорич
нюватосірого кольору, оберненоконічне або цилін
дричне, близько 50 мм завдовжки та 30 мм у діаметрі; 
основа видовжена або стиснута, зазвичай повністю 
вкрита численними коренями. Верхівка зазвичай має 
чашеподібний рубець від надземних частин; зрідка 
наявні основи стебел. Розрізані вздовж кореневища 
мають центральну порожнину з поперечними пере
городками. Корені численні, майже циліндричні, 
такого самого кольору, що й кореневища, 1–3 мм 
у діаметрі та іноді понад 100 мм завдовжки. Від ко
реневища відходять кілька ниткоподібних ламких 
придаткових коренів. Злам рівний. Столони мають 
потовщенні вузли, розділені видовженими боро
зенчастими міжвузлями, кожне з них завдовжки 
20–50 мм, із волокнистим зламом.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23 ). Порошок 
коричнюваточервоного кольору. Переглядають під 
мікроскопом, використовуючи хлоральгідрату роз-
чин Р. У порошку виявляються такі діагностичні 
структури (Рис. 0453.1): зрідка групи прямокутних 
склереїд із помірно потовщеними оболонками та 
крупними порожнинами, з основи стебла [H]; чис
ленні фрагменти паренхіми із крупних яйцеподібних 
клітин (поздовжній зріз [K], поперечний зріз [J]); 
спіральні, сітчасті або пористі судини, ізольовані 
або в дрібних групах [D, G]; тонкостінні видовжені 
клітини всисного шару (вигляд з поверхні [A], попе
речний зріз [B]), деякі з кореневими волосками [Aa, 
Ba] або їх рубцями [Ab]; всисний шар зазвичай з при
леглим нижнім шаром клітин із дещо потовщеними 
та видовженими оболонками [Ac, Bb]; фрагменти 
покривної тканини кореневища з 1 або 2 шарів ба
гатокутних клітин із нерівномірно потовщеними 
оболонками [F]; кілька груп склереїд із товстими 
оболонками та вузькими порожнинами [E] із серце
вини кореневища. Переглядають під мікроскопом, 

використовуючи розчин 50 % (об/об ) гліцерину Р. У 
порошку виявляються численні крохмальні зерна, 
прості або 2–6компонентні, але часто відокрем
лені, округлі або неправильної форми, близько 15 
мкм у діаметрі; у більшості зерен виявляється дещо 
нечіткий тріщиноподібний або радіальний центр 
крохмалеутворення [C].

Рисунок 0453.1. Діагностичні структури валеріани 
коренів (iдентифікація В)

C. Тонкошарова хроматографія (2.2.27 ).

Випробовуваний розчин. 1 г здрібненої на порошок си
ровини (355) (2.9.12 ) суспендують у 10 мл метанолу Р 
і обробляють ультразвуком протягом 10 хв. Надоса
дову рідину фільтрують крізь мембранний фільтр 
(номінальний розмір пор – 0.45 мкм). Фільтрат ви
користовують як випробовуваний розчин.

Розчин порівняння. 5 мг ацетоксивалеренової кислоти Р 
і 5 мг валеренової кислоти Р  розчиняють у 20 мл ме-
танолу Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силі-
кагелю Р  (5–40 мкм) (або ТШХ-пластинка із 
шаром силікагелю Р  (2–10 мкм)).

Рухома фаза: оцтова кислота льодяна Р  – етилаце-
тат Р  – циклогексан Р  (2:38:60).

Нанесення: 20 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.
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Виявлення: обприскують анісового альдегіду 
розчином Р  і нагрівають за температури від 100 °С 
до 105 °С протягом 5–10 хв: переглядають за денного 
світла.

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

Верхня частина пластинки

_______

валеренова кислота: 
фіолетова зона

ацетоксивалеренова 
кислота: фіолетова зона

________

 ______

фіолетова зона 
(валеренова кислота)

фіолетова зона 
(ацетоксивалеренова 
кислота)

 ______

2 слабі або дуже слабі 
фіолетові зони

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Сторонні домішки (2.8.2 ). Не більше 5 % основ стебел; 
не більше 2 % інших сторонніх домішок.

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 5.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Ефірна олія (2.8.12 ). Використовують 40.0 г свіжо
здрібненої на порошок сировини (500) (2.9.12 ), 
колбу місткістю 2000 мл, 500 мл води Р  як дистиля
ційну рідину та 0.50 мл 1,2,4-триметилбензолуР у 
градуй ованій трубці. Дистиляцію проводять зі швид
кістю 3–4 мл/хв протягом 4 год.

Сесквітерпенові кислоти. Рідинна хроматогра
фія (2.2.29 ).

Випробовуваний розчин. 1.50 г здрібненої на порошок 
сировини (710) (2.9.12 ) поміщають у круглодонну 
колбу місткістю 100 мл зі шліфом, додають 20 мл 
метанолу Р1, перемішують, нагрівають на водяній 
бані зі зворотним холодильником протягом 30 хв, 
охолоджують та фільтрують. Фільтр із залишком 

поміщають у круглодонну колбу місткістю 100 мл, 
додають 20 мл метанолу Р1, нагрівають на водяній 
бані зі зворотним холодильником протягом 15 хв, 
охолоджують і фільтрують. Об'єднують фільтрати 
та доводять об'єм розчину метанолом Р1 до 50.0 мл, 
обполіскуючи круглодонну колбу та фільтр.

Розчин порівняння. Кількість ФСЗ валеріани екстра-
кту сухого, що відповідає 1.0 мг валеренової кисло
ти, розчиняють у метанолі Р1 і доводять тим самим 
розчинником до 10.0 мл. Обробляють ультразвуком 
протягом 10 хв, фільтрують крізь мембранний фільтр 
(номінальний розмір пор – 0.45 мкм).

Колонка:
— розмір: 0.25 м × 4.6 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії окта-

децилсилільний Р  (5 мкм).

Рухома фаза:
— рухома фаза А: ацетонітрил Р  – розчин 5 г/л фос-

форної кислоти Р  (20:80);
— рухома фаза В: розчин 5 г/л фосфорної кислоти Р– 

ацетонітрил Р  (20:80);
Час 
(хв)

Рухома фаза А 
(%, об/об )

Рухома фаза В 
(%, об/об )

0–5 55 45
5–18 55 → 20 45 → 80

18–22 20 80

Швидкість рухомої фази: 1.5 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 220 нм.

Інжекція: 20 мкл.

Ідентифікація піків: використовують хроматограму, 
що надається до ФСЗ валеріани екстракту сухого, та 
хроматограму розчину порівняння для ідентифіка
ції піків ацетоксивалеренової кислоти і валеренової 
кислоти.

Придатність хроматографічної системи: розчин по
рівняння:
– відносне утримування до валеренової кисло

ти (час утримування валеренової кислоти – 
близько 19 хв): ацетоксивалеренової кислоти – 
близько 0.5.

Вміст сесквітерпенових кислот, у відсотках, у пе
рерахунку на валеренову кислоту, обчислюють за 
формулою: 

 
де А1 — площа піка ацетоксивалеренової кислоти 

на хроматограмі випробовуваного розчи
ну;

А2 — площа піка валеренової кислоти на хрома
тограмі випробовуваного розчину;

А3 — площа піка валеренової кислоти на хрома
тограмі розчину порівняння;
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m1 — маса наважки випробовуваної сировини, 
використаної для приготування випробо
вуваного розчину, у грамах;

m2 — маса наважки ФСЗ валеріани екстракту 
сухого, використаного для приготування 
розчину порівняння, у грамах;

р — вміст валеренової кислоти у ФСЗ валеріани 
екстракту сухого, у відсотках.


