
ДЕРЖАВНА ФАРМАКОПЕЯ УКРАЇНИ 2.4 1

П
РОЕКТ

ДІОСКОРЕЇ НІППОНСЬКОЇ 
КОРЕНЕВИЩА

Dioscoreae nipponicae rhizoma

DIOSCOREA NIPPONICA RHIZOME

Висушені очищені цілі або фрагментовані коре-
невища Dioscorea nipponica Makino з видаленими 
коренями.

Вміст: не менше 1.0 % діосгеніну (С27Н42О3; 
М.м. 414.6), у перерахунку на суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Ціла сировина. Кореневище напівциліндричне, 
дещо зігнуте, до 15–20 см завдовжки та 1.0–1.5 см 
у діаметрі. Зовнішня поверхня жовтаво-біла або 
коричнювато-жовта, нерівномірно- та поздовж-
ньо -борозенчаста, виявляє шипуваті залишки 
коренів та опуклі рубці стебел.

Фрагментована сировина. Поперечні зрізи корене-
вища косі або більш або менш видовжені, округлі, 
овальні або довгасті, цілі або поламані, до 0.7 см 
зав товшки. Зовнішня поверхня світло-коричнева 
або жовтаво-коричнева, нерівномірно- та поздовж-
ньо -борозенчаста; шипуваті залишки коренів та 
опуклі рубці стебел можуть бути наявні. Попере-
чний зріз жовтаво-білий, легким натисканням ніг-
тем можна виявити велику кількість крохмалю та 
численні світло-жовтаво-коричневі пори, відповідні 
провідним пучкам.

В. Мікроскопічне дослідження. (2.8.23). Порошок бі-
луватого або світло-жовтого кольору. Переглядають 
під мікроскопом, використовуючи хлоральгідрату 
розчин Р. У порошку виявляються такі діагностичні 
структури (Рис. 2890.-1): судини до 50 мкм у діаме-
трі ,з численними тонкими, щільно розташованими 
та еліптичними порами [G]; численні фрагменти 
паренхіми з багатогранних або яйцеподібних клі-
тин із дещо потовщеними та пористими оболонками 
(поперечний зріз [B], поздовжній зріз [C]); клітини 
з рафідами кальцію оксалату до 110 мкм завдовжки 
[D]; вільні голчасті кристали кальцію оксалату [A]; 
зрідка фрагменти корка з багатогранних клітин (ви-
гляд з поверхні [F]). Переглядають під мікроскопом, 
використовуючи розчин  50 % (об/об) гліцерину Р. У 
порошку виявляються надзвичайно численні крох-
мальні зерна, прості, неправильної форми, яйцепо-
дібні, довгасті, напівтрикутні, з максимальним роз-
міром до 30 мкм; центр крохмалеутворення зазвичай 
ексцентричний та щілиноподібний [Е].

Рисунок 2890.-1. Діагностичні структури діоскореї 
ніппонської кореневищ (ідентифікація 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 метано-
лу Р, обробляють ультразвуком протягом 10 хв, цент-
рифугують і використовують надосадову рідину.

Розчин порівняння. 1 мг есцину Р і 1 мг глюкози Р роз-
чиняють в 1 мл метанолу Р.

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

Рухома фаза: вода Р – метанол Р – метиленхлорид Р 
(10:50:64).

Нанесення: 8 мкл, смугами 8 мм.

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

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обробляють анісового альдегіду розчином Р 
і нагрівають за температури 100 °С протягом 3 хв, 
охолоджують протягом 10 хв та переглядають за ден-
ного світла.

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

__________

есцин: фіолетова зона

глюкоза: жовта або 
коричнева зона

__________

3  оливково-зелені зони
                              __________

зелена зона

зелена зона від слабої до 
інтенсивної

жовтаво-коричнева зона

слаба коричнева зона

 __________

жовта зона
Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

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 5.0 %.

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

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29). 

Випробовуваний розчин. До 2.000 г здрібненої на по-
рошок сировини (355) (2.9.12) у круглодонній колбі 
додають  40 мл розчину 15 % (об/об) сірчаної кисло-
ти Р, нагрівають у водяній бані зі зворотним холо-
дильником протягом 3 год. Відстоюють до охоло-
дження і фільтрують. Залишок промивають водою Р 
до нейтралізації  фільтрату. Залишок обробляють 
ультразвуком протягом 30 хв у 80 мл метанолу Р і 
фільтрують. Залишок промивають 20 мл метанолу  Р, 
об’єднують фільтрат і змиви і доводять об’єм роз-
чину метанолом Р до 100.0 мл.

Розчин порівняння (а). 5.0 мг ФСЗ діосгеніну  розчиня-
ють у метанолі Р і доводять об’єм розчину тим самим 
розчинником до 25.0 мл.

Розчин порівняння (b). 2 мг ФСЗ (25R)-спірост-5-ен-3-
ону розчиняють у розчині порівняння (а) і доводять 
об’єм розчину тим самим розчином до 10.0  мл.

Колонка: 
— розмір: 0.15 м × 4.0 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії окта-

децилсилільний, ендкепований Р (5 мкм);
— температура: 30 °С.

Рухома фаза: вода для хроматографії Р – ацетонітрил 
для хроматографії Р (15:85).

Швидкість рухомої фази: 1.5 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 205 нм.

Інжекція: 5 мкл.

Час хроматографування: 20 хв.

Час утримування: діосгеніну – близько 8 хв; (25R)-
спірост-5-ен-3-ону – близько 10 хв.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (b):
— ступінь розділення: не менше 1.9 між піками ді-

осгеніну та (25R)-спірост-5-ен-3-ону.

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

  
де A1 — площа піка діосгеніну на хроматограмі ви-

пробовуваного розчину;
A2 — площа піка діосгеніну на хроматограмі роз-

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

приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

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

р — вміст діосгеніну в ФСЗ діосгеніну, у відсот-
ках.


