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КОПТИСУ КИТАЙСЬКОГО 
КОРЕНЕВИЩА

Coptidis rhizoma

CHINESE GOLTHREAD RHIZOME

Цілі або фрагментовані висушені кореневища 
Coptis chinensis Franch., Coptis deltoidea C.Y. Cheng 
& P.K. Hsiao та/або Coptis teeta Wall. з видаленими 
коренями, зібрані восени.

Вміст: не менше 5.0 % берберину (С20Н18NО4; 
М.м.  336.4), у перерахунку на суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Ціла сировина. Ціле кореневище з видаленими ко-
ренями та корінцями. Зовнішня поверхня жовтаво-
сіра або жовтаво-коричнева, шершава, з нерівними 
вузлуватими горбками, деколи з тонкими гладень-
кими міжвузлями; вона блискуча в деяких частинах 
або вкрита дрібним порошком. Залишки корінців 
деколи наявні. На верхівці виявляються залиш-
ки коричневих листкових лусок і деколи залишки 
стебел і черешків. Текстура тверда, злам нерівний 
з червонувато-оранжевою, темно-червонувато-
коричневою або темно-коричневою корою в попе-
речному зрізі; може бути наявна деревина яскраво-
жовта або оранжево-жовта, радіально розташована 
та тріщинувата. Серцевина часто за забарвленням 
подібна до кори та деколи порожниста. Кореневище 
C. chinensis 3–6 см завдовжки та до 0.8  см у діаме-
трі (під кореневою шийкою), може бути скручене, 
зазвичай від незначної кількості до декількох ко-
реневищ трапляються разом на кореневій шийці; 
кореневище C. deltoidea зазвичай поодиноке, дещо 
циліндричне та скручене, з гладенькими та порівня-
но довгими міжвузлями, близько 4–8 см завдовжки 
та до 1 см у діаметрі; кореневище C. teeta поодиноке, 
помітно гачкувате та вузьке.

Фрагментована сировина. Кореневище фрагментова-
не на поперечні або поздовжні шматочки 1.2–4.2 см 
завдовжки, до 1.1 см у діаметрі  та до 4 мм завширшки. 
На шматочках виявляється червонувато-оранжева, 
темно-червонувато-коричнева або темно-коричнева 
кора з яскраво-жовтою або оранжево-жовтою де-
ревиною. Може бути наявна деревина, радіально 
розташована в поперечному зрізі та тріщинувата. 
Серцевина часто за забарвленням подібна до кори 
та деколи порожниста. Зовнішня поверхня жовтаво-
сіра або жовтаво-коричнева, шершава, з нерівними 
вузлуватими горбками; залишки корінців деколи 
наявні. Шматочки легко ламаються.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
оранжевого або оранжево-коричневого кольору. 

Переглядають під мікроскопом, використовуючи 
хлоральгідрату розчин Р. У порошку виявляються та-
кі діагностичні структури (Рис. 2715.-1): жовтаво-
коричневі або червонувато-коричневі фрагменти 
корка (вигляд з поверхні [B], поперечний зріз [F]); 
групи довгих, часто вузькоеліптичних, дещо лігніфі-
кованих перициклічних волокон із товстими жолоб-
частими оболонками [С] та вузькою порожниною, 
волокна до 26 мкм у діаметрі; численні склереїди 
(C. chinensis або C. deltoidea) ізольовані [D, J] або в 
групах [Е] або також включені в паренхіму; склере-
їди до 90 мкм у діаметрі, з товстими жовтими ліг-
ніфікованими оболонками з порами, каналами та 
смугами, клітинна порожнина деколи з червонувато-
коричневим вмістом; зрідка пучки ксилеми [G]; гру-
пи лігніфікованих ксилемних волокон [А] з дещо 
потовщеними оболонками, 7–28 мкм у діаметрі; 
залишки листків [Н] з епідермою, що складається 
з клітин із намистоподібними оболонками [На], та 
клітинами паренхіми з гладенькими оболонками 
[Hb].

Рисунок 2715.-1. Діагностичні структури коптису 
китайського кореневищ (ідентифікація В)

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 15 хв, 
потім центрифугують і використовують надосадову 
рідину.

Розчин порівняння. 5 мг берберину хлориду Р і 5 мг пал-
матину Р розчиняють у метанолі Р і доводять об’єм 
розчину тим самим розчинником до 100 мл.
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Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю  Р 
(2–10 мкм).

Рухома фаза: вода Р – метанол Р – 2-пропанол Р – 
етилацетат Р – толуол Р (1:5:5:10:20).

Нанесення: 1 мкл, смугами 8  мм.

Відстань, що має пройти рухома фаза: у двожолобко-
вій камері, попередньо насиченій протягом 20 хв  без 
фільтрувального паперу, 6 см від лінії старту.

Для насичення додають рухому фазу до одного жо-
лобу та аміаку розчин концентрований Р до іншого.

Висушування: у потоці холодного повітря протягом 
10 хв.

Виявлення: переглядають в УФ-світлі за довжини 
хвилі 365 нм.

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину, крім того, можуть виявлятися інші флуо-
ресціюючі зони.

Верхня частина пластинки

______

берберин: зеленувато-
жовта флуоресціююча 
зона

палматин: зеленувато-
жовта флуоресціююча 
зона

______

жовта флуоресціююча зона

жовта флуоресціююча зона 
(може бути відсутня)

______

зеленувато-жовта 
флуоресціююча зона 
(берберин)
зеленувато-жовта 
флуоресціююча зона 
(палматин)

______

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Сторонні домішки (2.8.2). Не більше 5 % фрагментів 
коренів і листків і не більше 3 % інших сторонніх 
домішок.

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 протя-
гом 2  год.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 5.0 %.

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

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29). 

Випробовуваний розчин. 0.100 г здрібненої на порошок 
сировини (355) (2.9.12) диспергують у 100.0 мл сумі-
ші хлористоводнева кислота Р – метанол Р (1:100). 
Обробляють ультразвуком протягом 20 хв. 1.5 мл 
одержаного розчину фільтрують крізь мембранний 
фільтр (номінальний розмір пор – 0.45 мкм).

Розчин порівняння (а). 10.0 мг ФСЗ берберину хлориду 
розчиняють у суміші хлористоводнева кислота  Р  – 
метанол Р (1:100) і доводять об’єм розчину тією са-
мою сумішшю до 100.0 мл.

Розчин порівняння (b). 1 мг палматину Р розчиняють 
у розчині порівняння (а) і доводять об’єм розчину 
розчином порівняння (а) до 10.0 мл.

Колонка: 
— розмір: 0.25 м × 4 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії окта-

децилсилільний, ендкепований Р (5 мкм).

Рухома фаза:
— рухома фаза А: розчин 0.5 % (об/об) фосфорної кис-

лоти Р;
— рухома фаза В: розчин 0.5 % (об/об) фосфорної кис-

лоти Р в ацетонітрилі Р;
Час 
(хв)

Рухома фаза А 
(%, об/об)

Рухома фаза В 
(%, об/об)

0–10 80 20 
10–20 80 → 79 20 → 21
20–35 79 → 65 21 → 35
35–40 65 35

Швидкість рухомої фази: 0.7 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 344 нм.

Інжекція: 10 мкл.

Час утримування: палматину — близько 25 хв; бер-
берину — близько 28 хв.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (b):
— ступінь розділення: не менше 1.5 між піками пал-

матину та берберину.

Вміст берберину, у відсотках, обчислюють за фор-
мулою:

  
де A1 — площа піка берберину на хроматограмі ви-

пробовуваного розчину;
A2 — площа піка берберину на хроматограмі роз-

чину порівняння (а);
m1 — маса наважки сировини, використаної для 

приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;



ДЕРЖАВНА ФАРМАКОПЕЯ УКРАЇНИ 2.43

П
РОЕКТ

m2 — маса наважки ФСЗ берберину гідрохлориду, 
використаного для приготування розчину 
порівняння (а), у грамах;

р — вміст берберину у ФСЗ берберину гідрохло-
риду, у відсот ках.


