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ЖЕНЬШЕНЬ

Ginseng radix

GINSENG

Цілі або різані висушені (білий женьшень), оброб
лені парою та потім висушені (червоний женьшень) 
корені Panax ginseng C. A. Meyer.

Вміст: не менше 0.40 % суми гінсенозидів Rg1 
(C42H72O14,2H2O; М.м. 837) та Rb1 (C54H92O23,3H2O; 
М.м. 1163), у перерахунку на суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Головний корінь веретеноподібний або цилінд
ричний, зрідка розгалужений, до 20 см завдовжки та 
2.5 см у діаметрі, буває зігнутий або помітно відігну
тий назад. Поверхня від блідожовтого до кремового 
кольору в білого женьшеню, коричнюваточервоного 
кольору в червоного женьшеню та поздовжньо 
зморшкувата. На кореневій шийці можуть бути 
наявні рубці стебла. Злам рівний. На поперечному 
зрізі видима широка зовнішня зона, в якій розсіяні 
секреторні канали з оранжевочервоною смолою, та 
дрібні радіальні промені внутрішньої зони. Корінці 
численні в нижній частині в білого женьшеню та за
звичай відсутні у червоного женьшеню.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
блідожовтого кольору. Переглядають під мікро
скопом, використовуючи хлоральгідрату розчин Р. 
У порошку виявляються такі діагностичні структу
ри (Рис.1523.1): численні фрагменти  паренхімних 
клітин [A, E] із тонкими [Ea] або дещо потовщеними 
[Аa] оболонками, деякі з них містять друзи кальцію 
оксалату [Ab]; фрагменти крупних секреторних ка
налів [Еb] із жовтавокоричневою смолою в зернис
тих масах [Ес]; нелігніфіковані трахеїди та частково 
лігніфіковані судини зі   спіральними або сітчастими 
потовщеннями, ізольовані [J]; фрагменти ксилеми 
(поздовжній зріз [C], поперечний зріз [F])  із судин 
[Ca, Fa] і тонкостінних паренхімних клітин [Cb, Fb]; 
ізольовані друзи кальцію оксалату [D,G]; фрагменти 
корка (вигляд з поверхні [B], поперечний зріз [Н]) 
часто з прилеглою фелодермою з  дещо товстостін
ними клітинами  [На] та зовнішніми шарами корової 
паренхіми [Hb].  Переглядають під мікроскопом, 
використовуючи розчин 50 % (об/об) гліцерину Р. 
Крохмальні зерна [K] численні,  прості або складні, в 
межах  1–10 мкм у діаметрі. У червоного женьшеню 
крохмальні зерна деформовані та часто зруйновані 
обробкою паром або можуть бути відсутні.

Рисунок 1523.1. Діагностичні структури женьшеню 
коренів (iдентифікація В) 

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 1.0 г здрібненої на по
рошок сировини (355) (2.9.12) додають 10 мл роз
чину 70 % (об/об) метанолу Р, кип'ятять зі зворотним 
холодильником протягом 15 хв, фільтрують після 
охолодження і доводять об'єм фільтрату метанолом Р 
до 10.0 мл.

Розчин порівняння. 5.0 мг есцину Р  і 5.0 мг арбутину P 
розчиняють в 1 мл метанолу Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікаге-
лю Р (5–40 мкм) (або ТШХ-пластинка із шаром 
силікагелю Р (2–10 мкм)).

Рухома фаза: етилацетат Р – вода Р – бутанол Р 
(25:50:100), попередньо розшарована протягом 10 хв; 
використовують верхній шар.

Нанесення: 20 мкл (або 4 мкл), смугами.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 10 см (або 5 см) 
від лінії старту в ненасиченій камері.

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обробляють анісового альдегіду розчином Р, 
нагрівають за температури від 105 °С до 110 °С про
тягом 5–10 хв і переглядають за денного світла.

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову
ваного розчину.
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Верхня частина пластинки

арбутин: коричнева зона
________

________

есцин: сіра зона

                                  ________

фіолетова зона 
(гінсенозиди Rg1 + Rg2)

слаба фіолетова зона 
(гінсенозид Rf)

фіолетова зона 
(гінсенозид Rе)

фіолетова зона 
(гінсенозид Rd)

слаба фіолетова зона

                                _________

фіолетова зона 
(гінсенозид Rс)

фіолетова зона 
(гінсенозиди Rb1 + Rb2)

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Panax quinquefolium. Переглядають хроматограми, 
одержані під час кількісномго визначення. На хро
матограмі випробовуваного розчину має виявлятися 
пік гінсенозиду Rf (див. Рис. 1523.2). У разі підміни 
сировини Panax quinquefolium пік гінсенозиду Rf не 
виявляється.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
10.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок сировини (355) 
(2.9.12) сушать за температури 105 °С.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 7.0 %.

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

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29).

Випробовуваний розчин. 50 г сировини подрібню
ють на порошок (355) (2.9.12). 1.00 г порошку та 
70 мл розчину 50 % (об/об) метанолу Р поміщають у 
круглодонну колбу місткістю 250 мл, додають кілька 
зерен пемзи, кип'ятять на водяній бані зі зворот
ним холодильником протягом 1 год, охолоджують, 
центрифугують і збирають надосадову рідину. Одер
жаний залишок обробляють, як зазначено вище. Зі
брані рідини перемішують та упарюють насухо за 
залишкового тиску та температури не вище 60 °С. За
лишок розчиняють у 20.0 мл суміші ацетонітрил Р – 
вода Р (20:80). 2.0 мл одержаного розчину доводять 
сумішшю ацетонітрил Р – вода Р (20:80) до об'єму 
10.0 мл і перед хроматографуванням фільтрують 
крізь підхожий мембранний фільтр (номінальний 
розмір пор – 0.45 мкм).

Розчин порівняння. 3.0 мг гінсенозиду Rg1 Р, 3.0 мг 
гінсенозиду Rе Р, 3.0 мг гінсенозиду Rf Р, 3.0 мг 
гінсенозиду Rb1 Р  розчиняють у метанолі Р і доводять 
об`єм розчину тим самим розчинником до 10.0 мл.

Колонка:
— розмір: 0.125 м × 4.6 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хро ма тографії окта-

децилсилільний Р (5 мкм);
— температура: 35 °С.

Рухома фаза:
— рухома фаза А: вода Р, pH якої доводять до 2 фос-

форною кислотою Р;
— рухома фаза В: ацетонітрил Р;

1. гінсенозид Rg1 3. гінсенозид Rf 5. гінсенозид Rc 7. гінсенозид Rd
2. гінсенозид Re 4. гінсенозид Rb1 6. гінсенозид Rb2

Рисунок 1523.2. Хроматограма, одержана під час кількісного визначення женьшеню: випробовуваний розчин
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Час 
(хв)

Рухома фаза А  
(%, об/об)

Рухома фаза В  
(%, об/об)

0–8 80 20
8–40 80 → 60 20 → 40

40–45 60 → 40 40 → 60
45–47 40 → 0 60 → 100
47–52 0 100
52–56 0 → 80 100 → 20

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 203 нм.

Час врівноваження: 20 хв.

Інжекція: 20 мкл.

Порядок виходу піків: відповідає зазначенню речовин 
у складі розчину порівняння. Записують часи утри
мування цих речовин.

Придатність хроматографічної системи: розчин по
рівняння:
— ступінь розділення: не менше 1.0 між піками гін

сенозиду Rg1 і гінсенозиду Rе.

Визначають положення піків гінсенозиду Rb1 і гін
сенозиду Rg1 на хроматограмі випробовуваного роз
чину.

Вміст гінсенозиду Rb1 та гінсенозиду Rg1, у відсо
тках, обчислюють за формулою:

 
де А1 — площа піка гінсенозиду Rb1 на хромато

грамі випробовуваного розчину;
А2 — площа піка гінсенозиду Rg1 на хроматогра

мі випробовуваного розчину;
А3 — площа піка гінсенозиду Rb1 на хромато

грамі розчину порівняння;
А4 — площа піка гінсенозиду Rg1 на хроматогра

мі розчину порівняння;
m1 — маса наважки випробовуваної сировини, у 

грамах;
m2  — маса гінсенозиду Rb1 у розчині порівнян

ня, у міліграмах;
m3  — маса гінсенозиду Rg1 у розчині порівнян

ня, у міліграмах;
p1  — вміст гінсенозиду Rb1 у гінсенозиді Rb1 Р, у 

відсотках;
p2  — вміст гінсенозиду Rg1 у гінсенозиді Rg1 Р, у 

відсотках.


