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ГАРПАГОФІТУМУ ЛЕЖАЧОГО 
КОРЕНІ

Harpagophyti radix

DEVIL'S CLAW ROOT

Різані висушені бульбоподібні бічні корені Har
pagophytum procumbens DC. та/або Harpagophytum
zeyheri Decne.

Вміст: не менше 1.2 % гарпагозиду (С24Н30О11; 
М.м. 494.5), у перерахунку на суху сировину.

ВЛАСТИВОСТІ

Сировина сірувато-коричневого або темно-ко рич-
не вого кольору.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Сировина складається з товстих, віялоподібних 
або округлих шматочків або грубо здрібнених дисків. 
Темніша зовнішня поверхня перетинається звивис-
тими поздовжніми складками. На блідішому зрізі ви-
являється темна камбіальна зона та пучки ксилеми, 
чітко орієнтовані у радіальні ряди. У центральному 
циліндрі виявляється тонка концентрична смугас-
тість. У разі перегляду під лупою на поверхні зрізу 
наявні жовті або коричнювато-червоні гранули.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23 ). Поро-
шок коричнювато-жовтого кольору. Переглядають 
під мікроскопом, використовуючи хлоральгідрату
розчинР. У порошку виявляються такі діагностичні 
структури (Рис. 1095.-1): фрагменти корка з жовтаво-
коричневих тонкостінних клітин (вигляд з поверх-
ні [B] та у поперечному зрізі [С]); фрагменти корової 
паренхіми із крупних тонкостінних клітин [E, K, 
N, P], деколи із червонувато-коричневими грану-
лярними включеннями та окремими жовтими кра-
плями [Р]; фрагменти сітчасто-потовщених або по-
ристих судин [D, F, G, M] та фрагменти здерев'янілої 
паренхіми [L], деколи з'єднаної із судинами цен-
трального циліндра; призматичні кристали [А] та 
зрідка дрібні голчасті кристали кальцію оксалату 
в паренхімі. У порошку також можуть бути наяв-
ні прямокутні або багатокутні склереїди з темно-
червонувато-коричневим вмістом [H, J]. Під дією 
розчину флороглюцину в хлористоводневій кислоті 
паренхіма набуває зеленого забарвлення.

Рисунок 1095.-1. Діагностичніструктуригарпагофітуму
лежачогокоренів(ідентифікаціяВ)

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27 ).

Випробовуваний розчин. 1.0 г здрібненої на поро-
шок сировини (355) (2.9.12 ) нагрівають із 10 мл 
метанолуР  на водяній бані за температури 60 °С 
протягом 10 хв, фільтрують і випарюють фільтрат 
під зниженим тиском за температури не вище 40 °С 
до об'єму близько 2 мл.

Розчинпорівняння.1 мг гарпагозидуР і 2.5 мг фрук
тозиР розчиняють в 1 мл метанолуР.

Пластинка:ТШХпластинкаізшаромсилікагелю
F254Р  (5–40 мкм) (або ТШХпластинка із шаром
силікагелюF254Р  (2–10 мкм)).

Рухомафаза:водаР –метанолР –етилацетатР
(8:15:77).

Нанесення:20 мкл (або 5 мкл), смугами.

Відстань,що має пройтирухомафаза: 10 см (або 
7.5 см) від лінії старту.

Висушування:у потоці теплого повітря.

ВиявленняА:переглядають в УФ-світлі за довжини 
хвилі 254 нм.

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваного розчину; на хроматограмі випробовуваного 
розчину виявляються інші чіткі зони, переважно над 
зоною, відповідною гарпагозиду. На хроматограмі 
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випробовуваного розчину можуть виявлятися інші 
слабі зони.

Верхня частина пластинки

__________

гарпагозид: зона 
поглинання

___________

 ________

зона поглинання 
(гарпагозид)

 ________

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВиявленняB:обприскують розчином 10 г/л флороглю
цинуР  в етанолі(96%)Р, а потім хлористоводневою
кислотоюР; нагрівають за температури 80 °С про-
тягом 5–10 хв, переглядають за денного світла.

РезультатиВ: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваного розчину; на хроматограмі випробовуваного 
розчину також виявляється декілька жовтих або ко-
ричневих зон над зоною, відповідною гарпагозиду. 
На хроматограмі випробовуваного розчину також 
можуть виявлятися інші слабі зони.

Верхня частина пластинки

__________

гарпагозид: зелена зона

___________

фруктоза: жовтаво-сіра 
зона

 ________

зелена зона (гарпагозид)

 ________

жовта зона

світло-зелена зона

жовтаво-сіра зона може 
бути наявна (фруктоза)

коричнева зона
Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Крохмаль. Здрібнену на порошок сировину (355) 
(2.9.12 ) переглядають під мікроскопом, викорис-
товуючи водуР; додають йодурозчинР1. Синє за-
барвлення не має з'являтися.

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.

Загальна зола (2.4.16 ).Не більше 10.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29 ).

Випробовуванийрозчин.До 0.500 г здрібненої на по-
рошок сировини (355) (2.9.12 ) додають 100.0 мл 
метанолу Р, струшують протягом 4 год, фільтру-

ють крізь мембранний фільтр (номінальний розмір 
пор — 0.45 мкм).

Розчинпорівняння. Вміст віали ФСЗгарпагозиду роз-
чиняють уметаноліР  та доводять об'єм розчину тим 
самим розчинником до 10.0 мл.

Колонка:
— розмір: 0.10 м × 4.0 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії

октадецилсилільний,ендкепованийР  (5 мкм).

Рухомафаза:метанолР  – водадляхроматогра
фіїР (50:50).

Швидкістьрухомоїфази: 1.5 мл/хв.

Детектування:спектрофотометрично за довжини 
хвилі 278 нм.

Інжекція:10 мкл.

Часхроматографування: у тричі більший за час утри-
мування гарпагозиду.

Часутримування:гарпагозиду – близько 7 хв.

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

 
де А1 — площа піка гарпагозиду на хроматограмі 

випробовуваного розчину;
А2 — площа піка гарпагозиду на хроматограмі 

розчину порівняння;
m1 — маса наважки сировини, використаної для 

приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

m2 — маса ФСЗгарпагозиду в розчині порівнян-
ня, у грамах.


