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ЗАНТОКСИЛУМА БУНГЕ 
ПЕРИКАРПІЙ

Zanthoxyli bungeani pericarpium

ZANTHOXYLUM BUNGEANUM PERICARP

Висушені оплодні зрілих плодів Zanthoxylum 
bungeanum Maxim з видаленими насінинами.

Вміст: не менше 15 мл/кг ефірної олії, у перерахунку 
на безводну сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Окремі розкриті кулясті коробочки, розщеплені 
вздовж вентрального шва, 4–5 мм у діаметрі; 
зовнішня поверхня темно-червона або коричнювато-
червона, з численними опуклими напівпрозорими 
бородавчастими олійними цяточками; внутрішня 
поверхня світло-жовта та гладенька; ендокарпій 
здебільшого відокремлений від основи мезокарпія 
та згорнений.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
червонувато-коричневого кольору. Переглядають 
під мікроскопом, використовуючи хлоральгідрату 
розчин Р. У порошку виявляються такі діагностичні 
структури: фрагменти екзокарпія, вкритого склад-
частою кутикулою, що складається з багатокутних 
клітин із твердими оболонками та продихових апа-
ратів аномоцитного типу (2.8.3) з 5–7 побічними 
клітинами, деякі клітини екзокарпія з оранжево-
жовтим зернистим вмістом; фрагменти мезокарпія 
з паренхімних клітин, окремі клітини якого містять 
друзи кальцію оксалату, видовжені клітини олійних 
залоз, які містять краплі ефірної олії, провідні пучки 
зі спіральними судинами з прилеглими волокнами з 
рівномірно потовщеними, пористими оболонками 
та загостреними кінцями, деколи роздвоєні призма-
тичні кристали кальцію оксалату, особливо в межах 
провідних пучків; фрагменти ендокарпія з декількох 
шарів вузьких видовжених товстостінних пористих 
клітин, розташованих у паркетному порядку, з упо-
рядкуванням різних шарів, орієнтованих хрестопо-
дібно один до одного.

С. 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. 
Центрифугують або фільтрують. Використовують 
надосадову рідину або фільтрат.

Розчин порівняння. 1 мг хлорогенової кислоти Р та 1 мг 
емодину Р розчиняють в 1 мл метанолу Р. 

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

Рухома фаза: вода Р – метанол Р – етилацетат Р 
(10:20:80).

Нанесення: 5 мкл, смугами  8 мм.

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

Висушування: на повітрі.

Виявлення: переглядають в УФ-світлі за довжини 
хвилі 366 нм.

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробо-
вуваного розчину. На хроматограмі випробовува-
ного розчину також можуть виявлятися інші слабі 
флуоресціюючі зони.

Верхня частина пластинки

емодин: жовта 
флуоресціююча зона

__________

__________

хлорогенова кислота: синя 
флуоресціююча  зона

червона флуоресціююча 
зона
зелена флуоресціююча 
зона

 _________

червона флуоресціююча 
зона може бути наявна
слаба зелена 
флуоресціююча зона

2 зелені флуоресціюючі 
зони

зелена флуоресціююча 
зона

 __________

зелена флуоресціююча 
зона

синя флуоресціююча  зона

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Сторонні домішки (2.8.2). Не більше 5 % насіння і не 
більше 2 % інших сторонніх домішок.

Вода (2.2.13). Не більше 100 мл/кг. Використову-
ють  20.0 г здрібненої на порошок сировини (710) 
(2.9.12).

Загальна зола (2.4.16). Не більше 8.0 %.

Зола, нерозчинна в хлористоводневій кислоті (2.8.1). Не 
більше 1.5 %.
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КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Ефірна олія (2.8.12). Використовують 15.0 г свіжо-
здрібненої на порошок сировини (710) (2.9.12), кол-
бу місткістю 500 мл, 250 мл води Р як дистиляційну 
рідину та 0.50 мл ксилолу Р у градуйованій трубці. 
Дистиляцію проводять зі швидкістю 2–3 мл/хв про-
тягом 2 год.


