
ДЕРЖАВНА ФАРМАКОПЕЯ УКРАЇНИ 2.4 1

П
РОЕКТ

ДРИНАРІЇ КОРЕНЕВИЩА

Drynariae rhizoma

DRYNARIA RHIZOME

Висушені кореневища Drynaria  fortunei (Kun-
ze)  J.  Sm. Луски можуть бути видалені.

Вміст: не менше 0.5 % нарингіну (С27Н32О14; 
М.м. 580.5), у перерахунку на суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Довге сплощене дощечкоподібне кореневище, 
часто зігнуте і розгалужене, 5–15 см завдовжки та 
1–1.5 см завтовшки. Поверхня повністю вкрита лус-
ками, темно-коричневими волосками (кореневище 
з лусками) або гола, з темно-коричневими цяточ-
ками (кореневище без лусок). На верхній поверхні 
та обох боках виявляються округлі листкоподібні 
рубці, зрідка листоподібні основи. На нижній по-
верхні виявляються рубці або залишки волокнис-
тих коренів. Текстура світла, крихка, ламка. Зріз 
червонувато-коричневий; у стелі виявляється коло 
дрібних жовтих цяточок.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
червонувато-коричневого кольору. Переглядають 
під мікроскопом, використовуючи хлоральгідрату 
розчин Р. У порошку виявляються такі діагностичні 
структури (Рис. 2563.-1): численні багатогранні клі-
тини [A] або фрагменти паренхімних клітин [E, F, G] 
із дещо та рівномірно потовщеними, пористими обо-
лонками; драбинчасті судини, діаметр яких варіює 
до 60 мкм [D]; фрагменти лускоподібних волосків, 
які формують тканину із клітин із товстими, дещо 
звивистими оболонками [B]; краї лускоподібних 
волосків [C] мають видовжені клітини з твердими 
оболонками [Ca]  та розширення, зазвичай двоклі-
тинні [Cb]. 

Рисунок 2563.-1. Діагностичні структури дринарії 
кореневищ (iдентифікація В)

C. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 0.5 г здрібненої на по-
рошок сировини (355) (2.9.12) додають 5 мл мета-
нолу Р, обробляють ультразвуком протягом 10 хв, 
охолоджують, центрифугують і використовують 
над осадову рідину.

Розчин порівняння. 1 мг нарингіну Р і 1 мг гіперозиду Р 
розчиняють у 2 мл метанолу Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю Р 
(2–10 мкм).

Рухома  фаза:  оцтова  кислота  Р – мураши-
на  кислота  безводна  Р – вода  Р – етилацетат  Р 
(11:11:26:100).

Нанесення: 10 мкл, смугами 8 мм.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 6 см від лінії 
старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обробляють алюмінію  хлориду  реакти-
вом Р; переглядають в УФ-світлі за довжини хвилі 
365 нм.

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмі розчину порівняння та випробовува-
ного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину, крім того, можуть виявлятися інші слабі 
зони.

Верхня частина пластинки
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_______

гіперозид: жовта зона

нарингін: синювато-біла 
зона

________

                                     ______

синювато-біла зона 
(нарингін)

синювато-біла зона
                                   ______

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32).  Не більше 
13.0 %. 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 7.0 %.

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

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29).

Випробовуваний розчин. Диспергують 0.100 г здріб-
неної на порошок сировини (355) (2.9.12)  у розчині 
50 % (об/об) метанолу Р і  доводять об'єм розчину тим 
самим розчинником до 10.0 мл. Одержаний розчин 
зважують, обробляють ультразвуком протягом 45 хв, 
охолоджують, зважують і компенсують втрату роз-
чинника розчином 50 % (об/об) метанолу Р, ретельно 
струшують і фільтрують крізь мембранний фільтр 
(номінальний розмір пор – 0.45  мкм).

Розчин порівняння (а). 10.0 мг ФСЗ нарингіну розчи-
няють у метанолі Р і доводять об’єм розчину тим 
самим розчинником до 20.0 мл.

Розчин порівняння (b). 5.0 мг неогесперидину Р роз-
чиняють у розчині порівняння (а) і доводять об’єм 
розчину розчином порівняння (а) до 10.0 мл.

Розчин порівняння (c). 1.0 мл розчину порівняння (а) 
доводять метанолом Р до об’єму 10.0 мл.

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

децилсилільний Р  (5 мкм).

Рухома фаза: ацетонітрил Р – розчин 0.4 % (об/об) 
оцтової кислоти Р (18:82).

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 283 нм.

Інжекція: 20 мкл випробовуваного розчину та роз-
чинів порівняння (b) і (с).

Час хроматографування: у двічі більший за час утри-
мування нарингіну.

Час утримування: нарингіну – близько 9 хв; неогес-
перидину– близько 12 хв.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (b):
– ступінь розділення: не менше 5.0 між піками на-

рингіну та неогесперидину.

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

 
де А1  — площа піка нарингіну на хроматограмі ви-

пробовуваного розчину;
А2  — площа піка нарингіну на хроматограмі роз-

чину порівняння (с);
m1  — маса наважки сировини, використаної для 

приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

m2  — маса наважки ФСЗ нарингіну, використа-
ного для приготування розчину порівнян-
ня (a), у грамах;

р  — вміст нарингіну у ФСЗ нарингіну, у відсот-
ках.


