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ДІОСКОРЕЇ СУПРОТИВНОЛИСТОЇ 
КОРЕНЕВИЩА

Dioscoreae oppositifoliae rhizoma

DIOSCOREA OPPOSITIFOLIA RHIZOME

Висушені, очищені, цілі або фрагментовані ко-
реневища Dioscorea oppositifolia L. (син. Dioscorea 
opposita Thunb.) з видаленими коренями, зібрані 
взимку, коли стебло та листки засохнуть.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Сировина трапляється у вигляді півциліндричних 
шматочків, деколи сплощених, близько 15–30 см 
завдовжки та 1.5–6 см завтовшки; зовнішня по-
верхня жовтаво-білого або блідо-жовтого кольо-
ру, поздовжньо-зморшкувата та борозенчаста, із 
щілиноподібними кореневими рубцями, зрідка з 
клаптиками коричнюватого корка. Фрагментоване 
кореневище трапляється у вигляді цілих або фраг-
ментованих шматочків близько 0.2–0.5 см завтовш-
ки; окремі шматочки мають щілиноподібні кореневі 
рубці. Текстура важка, щільна та міцна; злам білий 
і крохмалистий.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
білуватого або жовтаво-білого кольору. Перегляда-
ють під мікроскопом, використовуючи хлоральгідра-
ту розчин Р. У порошку виявляються такі діагнос-
тичні структури (Рис. 2473.-1):  сітчасті або пористі 
судини (поздовжній зріз [C, E];  фрагменти ксилеми 
(поперечний зріз [G]) із судинами до 80  мкм у діа-
метрі [Ga] та лігніфікованою паренхімою з чіткопо-
ристих клітин [Gb]; численні фрагменти паренхіми з 
багатогранних або яйцеподібних клітин із тонкими 
оболонками [B]; клітини, що містять рафіди кальцію 
оксалату до 240 мкм завдовжки та до 5 мкм у діа-
метрі [F]; вільні голки  кальцію оксалату [A]. Пере-
глядають під мікроскопом, використовуючи розчин 
50 % (об/ об) гліцерину Р. У порошку виявляються 
надзвичайно численні крохмальні зерна [D], про-
сті, яйцеподібні або довгасті, сплощені, з округли-
ми краями, з максимальним розміром до 53 мкм: 
центр крохмалеутворення зазвичай ексцентричний, 
крапкоподібний;  зрідка наявні 2–4-компонентні 
крохмальні зерна.

Рисунок 2473.-1. Діагностичні структури діоскореї 
супротивнолистої кореневищ (ідентифікація В)

С. Переглядають хроматограми, одержані у випро-
буванні «Dioscorea bulbifera L.».

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

Верхня частина пластинки

__________

есцин: фіолетова зона

глюкоза: жовта або зелена 
зона

__________

3–5 фіолетових зон
                              __________

фіолетова зона

жовта або коричнева зона

 __________

фіолетова зона
Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Dioscorea bulbifera L. 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, 
цент рифугують і використовують надосадову ріди-
ну.

Розчин порівняння. 1 мг есцину Р і 3 мг глюкози Р роз-
чиняють у 7 мл метанолу Р.
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Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю Р 
(2–10 мкм).

Рухома фаза: вода Р – метанол Р – метиленхлорид Р 
(8:40:52).

Нанесення: 15 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: на хроматограмі випробовуваного 
розчину у верхній третині не мають виявлятися 
коричнювато-зелена або оранжево-коричнева зо-
ни.

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 4.0 %.

Зола, нерозчинна в хлористоводневій кислоті (2.8.1). Не 
більше 0.5 %.

Екстрактивні речовини. Не менше 7.0 %, у перерахунку 
на суху сировину.

До 1.00 г здрібненої на порошок сировини (355) 
(2.9.12) додають 25 мл води Р, струшують протягом 
6 год, витримують для мацерації протягом 18 год і 
фільтрують. Одержаний фільтрат упарюють насухо  
на водяній бані під зниженим тиском і висушують 
за  температури від 100 °С до 105 °С протягом 2 год. 
Маса залишку має бути не менше 70 мг.


