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ЕВОДІЇ ПЛОДИ

Evodiae fructus

EVODIA FRUIT

Висушені цілі нерозкриті плоди Tetradium ruticarpum 
(A.Juss.) T.G. Hartley (син. Evodia ruticarpa (A.Juss.) 
Hook.f. & Thomson), зібрані безпосередьно перед 
дозріванням.

Вміст: не менше 0.15 % суми еводіаміну та 
рутекарпіну, у перерахунку на еводіамін (С19Н17N3O; 
М.м. 303.4) і суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Цілий плід від п’ятигранної до кулястої форми, 
сплощений на верхівці, близько 2–5 мм у діаме-
трі. Він складається з 5 листянок, більш або менш 
зрослих разом, з темно-зеленувато-коричневою або 
коричневою шершавою зовнішньою поверхнею, з 
численними горбочками, відповідними наявним 
олійним порожнинам; сплощена верхня частина 
більш або менш правильно зірчаста, тоді як конічна 
нижня частина несе волосисті залишки чашолистків 
і плодоніжки. Текстура щільна. На поперечному зрі-
зі плоду виявляються 5 гнізд, кожне з яких містить 
крихітну жовтаву насінину.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
коричневого кольору. Переглядають під мікроско-
пом, використовуючи хлоральгідрату розчин Р. У 
порошку виявляються такі діагностичні структури 
(Рис. 2718.-1): фрагменти екзокарпія (вигляд з по-
верхні [A, B]) із основних клітин, оболонки яких за-
звичай тверді та вкриті тонкозернистою кутикулою 
[Aa, Ba], одноклітинних [Ac] або багатоклітинних 
[Ab] покривних волосків (з тонкими внутрішні-
ми міжклітинниками) з шипуватими зовнішніми 
оболонками, зазвичай лише їх залишків у вигляді 
колових рубців [Ae], та залозистих волосків із ба-
гатоклітинною ніжкою (2–6 клітин) з дещо потов-
щеними оболонками та кулястою яйцеподібною 
багатоклітинною голівкою [Ad]; наявні продихові 
апарати аномоцитного типу (2.8.3) [Bb] та голчасті 
кристали в темно-коричневих пучках [Bc]; ізольо-
вані покривні волоски, часто фрагментовані, із за-
гостреною [C, L] або зрідка округлою [E] верхівкою; 
численні ізольовані залозисті волоски [H]; фрагмен-
ти зов нішньої частини оплодня (поперечний зріз 
[F]), що складаються з екзокарпія [Fa] із дрібних клі-
тин, мезокарпія [Fc] та фрагментів схизолізигенних 
олійних залоз [Fb]; фрагменти внутрішньої частини 
мезокарпія (вигляд зверху [G], поперечний зріз [K]), 
що складаються із дрібних пучків зі спіральними 
судинами [Kc] та паренхіми з численними друзами 
кальцію оксалату [Ga, Kb], деколи з прилеглим ен-

докарпієм, який складається з видовжених клітин 
[Gb, Ka]; фрагменти паренхіми з основи плода [D], 
що містять призматичні кристали кальцію оксалату 
[Db] та декілька склереїд [Da]; склереїди, ізольовані 
або у дрібних групах [J]. 

Рисунок 2718.-1. Діагностичні структури  еводії плодів 
(iдентифікація В)

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 1 г здрібненої на поро-
шок сировини (355) (2.9.12) додають 10 мл етанолу 
(96 %) Р. Обробляють ультразвуком протягом 10 хв. 
Центрифугують і використовують надосадову ріди-
ну.

Розчин порівняння. 1 мг еводіаміну Р та 1 мг рутекар-
піну Р розчиняють в 1 мл етанолу (96 %) Р.

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

Рухома фаза: етанол (96 %) Р – триетиламін Р – 
етил ацетат Р – циклогексан Р (1:1:5:19).

Нанесення: 5 мкл, смугами 8 мм.

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

Висушування: на повітрі.

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

Результати А: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину, крім того, можуть бути наявні інші слабі 
зони поглинання.
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Верхня частина пластинки

______

рутекарпін: зона 
поглинання

еводіамін: зона 
поглинання
______

                                      ______

зона поглинання 
(рутекарпін)

зона поглинання 
(еводіамін)   
                                      ______

зона поглинання

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

Виявлення В: обробляють сумішшю сірчана кисло-
та  Р – етанол (96 %) Р (10:90), нагрівають за тем-
ператури 100 °С протягом 3 хв і переглядають за 
денного світла.

Результати В: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину, крім того, можуть бути наявні інші слабі 
зони.

Верхня частина пластинки

______

рутекарпін: дуже слаба 
коричнювата зона

еводіамін: коричнювата 
зона
______

3 слабі зони (від 
коричневих до фіолетових)

слаба коричнювата зона
                                         ______

слаба коричнювата зона 
(рутекарпін)

коричнювата зона 
(еводіамін)
                                          ______

коричнювата зона

коричнювато-сіра 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 9.0 %.

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

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29).

Випробовуваний розчин. До 0.200 г здрібненої на 
порошок сировини (355) (2.9.12) додають 10.0 мл 
етанолу (50 %, об/об) Р і відстоюють для мацерації 
протягом 1  год. Обробляють ультразвуком протягом 
30 хв, центрифугують протягом 5 хв і переносять 
надосадову рідину в мірну колбу місткістю 50.0 мл. 
До залишку додають 10.0 мл етанолу (50 %, об/об) Р 
і обробляють ультразвуком протягом 30 хв. Цен-
трифугують протягом 5 хв і переносять надосадову 
рідину в ту саму мірну колбу. Повторюють цю опе-
рацію ще раз. Доводять 3 фракції надосадової рідини 
в мірній колбі етанолом (50 %, об/об) Р до 50.0 мл і 
фільтрують крізь мембранний фільтр (номінальний 
розмір пор – 0.45 мкм).

Розчин порівняння (а). 5.0 мг ФСЗ еводіаміну розчиня-
ють в етанолі Р і доводять об’єм розчину тим самим 
розчинником до 100.0 мл.

Розчин порівняння (b). 10.0 мл розчину порівняння (а) 
доводять етанолом Р до об’єму 100.0 мл.

Розчин порівняння (с). 2.5 мг рутекарпіну Р розчиня-
ють у 50.0 мл розчину порівняння (а) і доводять об’єм 
розчину етанолом Р до 100.0 мл.

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

децилсилільний, ендкепований Р (5 мкм).

Рухома фаза: 
— рухома фаза А: вода для хроматографії Р;
— рухома фаза В: ацетонітрил Р1;

Час 
(хв)

Рухома фаза А 
(%, об/об)

Рухома фаза В 
(%, об/об)

0–15 45 55
15–17 45 → 10 55 → 90
17–30 10 90
30–32 10 → 45 90 → 55
32–45 45 55

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 225 нм.

Інжекція: 10 мкл.

Час утримування: еводіаміну – близько 8 хв; руте-
карпіну – близько 10 хв.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (с):
— ступінь розділення: не менше 5.0 між піками ево-

діаміну та рутекарпіну.

Вміст еводіаміну та рутекарпіну, у відсотках, обчис-
люють за формулою:
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де A1 — площа піка еводіаміну на хроматограмі ви-
пробовуваного розчину;

A2 — площа піка еводіаміну на хроматограмі роз-
чину порівняння (b);

A3 — площа піка рутекарпіну на хроматограмі 
випробовуваного розчину;

m1 — маса наважки сировини, використаної для 
приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

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

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


