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КОДОНОПСИСУ КОРЕНІ

Codonopsidis radix

CODONOPSIS ROOT

Цілі або фрагментовані висушені корені Codonopsis 
pilosula (Franch.) Nannf., зібрані восени. 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Цілі корені циліндричні, дещо скручені та мо-
жуть досягати 35 см завдовжки та 2 см у діаметрі, тоді 
як фрагментовані виявляються в шматках близько 
1–2 см завдовжки. Коренева шийка, що ширша, ніж 
корінь, формує неправильну голову, опуклу в центрі, 
та складається з бруньок і численних виступаючих  
округлих бородавчастих стеблових рубців. Нижче 
кореневої шийки на корені виявляються численні 
поперечні кільця, що трапляються до половини 
довжини кореня. Поперечна кільчастість має бути 
наявна і на культивованій сировині. На корені ви-
являються глибокі поздовжні складки та виступаючі 
розсіяні горбки, схожі на сочевички за їх повною 
довжиною; злам додаткових коренів деколи вкритий 
чорнуватими желатиновими виділеннями. Зовнішня 
поверхня коричнювато-жовта або коричнювато-
сіра. Кора міцно прилягає до деревини та труд-
но знімається. Текстура міцна, злам порівняно 
рівний.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
блідо-жовтого або світло-коричневого кольору. 
Переглядають під мікроскопом, використовуючи  
молочної кислоти реактив Р. У порошку виявля-
ються такі діагностичні структури (Рис. 2714.-1): 
фрагменти корка (вигляд з поверхні  [F]) із числен-
них шарів прямокутних або багатокутних клітин; 
численні фрагменти паренхіми [A, H, J], що містять 
розгалужені латексовмісні судини (поздовжній зріз 
[Aa], поперечний зріз [Нa]) з коричневим зернистим 
вмістом; численні прямокутні склереїди з помітно 
потовщеними оболонками та помітними каналами, 
ізольовані [C] або в групах [B]; зернисті виділення 
молочних судин більш або менш сплетені в пасма 
[E]; сітчасті або драбинчасті судини близько 100 мкм 
у діаметрі [D, G]; фіолетово-сині округлі або яйце-
подібні крохмальні зерна, прості, близько 2–10 мкм 
у діаметрі, або 2–3-компонентні, вільні або в без-
барвних клітинах паренхіми [Ja]; безбарвні шматки 
інуліну в клітинах паренхіми [Jb], віялоподібні або 
кутасті багатогранні фрагменти.

Рисунок . 2714.-1. Діагностичні структури кодонопсису 
коренів (ідентифікація В)

С. Переглядають хроматограму, одержану у випро-
буванні «Platycodon grandiflorus».

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

____

ксилоза: жовтаво-
коричнева зона
____

глюкоза: жовтаво-
коричнева зона

коричнювата зона
                                                ____

слаба фіолетова зона

жовтаво-коричнева зона___

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Platycodon grandiflorus. Тонкошарова хроматографія 
(2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 0.500 г здрібненої на поро-
шок сировини (355) (2.9.12) додають 5.0 мл етанолу 
(70 %, об/об) Р. Обробляють ультразвуком протягом 
10 хв і центрифугують або фільтрують. Надосадову 
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рідину або фільтрат упарюють насухо за зниженого 
тиску. Залишок розчиняють у 1.0 мл води Р. Готують 
картридж, що містить 50 мг силікагелю октадецил-
силільного (55 мкм), використовуючи послідовно 
промивання 3 мл метанолу Р, потім 3 мл води Р. 
1.0  мл випробовуваного розчину наносять на верх 
картриджа. Елююють картридж 3 мл води Р, збира-
ють елюат. Елюат упарюють насухо за зниженого 
тиску. Залишок розчиняють у 1 мл метанолу Р.

Розчин порівняння. 1 мг глюкози Р та 1 мг ксилози Р 
розчиняють у 2 мл метанолу Р. 

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

Рухома фаза: вода Р – метанол Р – оцтова кислота 
льодяна Р – метиленхлорид Р (2:3:8:15).

Нанесення: 10 мкл, смугами 8 мм.

Відстань, що має пройти рухома фаза:  6 см.

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обробляють анісового альдегіду розчи-
ном Р, нагрівають за температури 100 °С протягом 
3 хв і переглядають за денного світла.

Результати: на хроматограмі випробовуваного роз-
чину наявність жовтаво-коричневої зони, розташо-
ваної безпосередньо вище або безпосередньо нижче 
зони глюкози на хроматограмі розчину порівняння, 
вказує на фальсифікацію Platycodon grandiflorus.

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 6.0 %.

Зола, нерозчинна в хлористоводневій кислоті (2.8.1). Не 
більше 2.5 %.

Екстрактивні речовини. Не менше 21.0 %.

До 4.00 г здрібненої на порошок сировини (710) 
(2.9.12) додають 100 г етанолу (70 %, об/об) Р, ма-
церують протягом 6 год, ретельно струшуючи. Від-
стоюють протягом 18 год. Фільтрують, 20 г фільтрату 
упарюють насухо на водяній бані  і сушать за темпе-
ратури  105 °С протягом 3 год. Маса сухого залишку 
має бути не менше 0.168 г.


