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ЛАСКАВЦЮ КОРЕНІ

Bupleuri radix

BUPLEURUM ROOT

Висушені цілі або фрагментовані корені Bupleurum 
chinense DC. або Bupleurum scorzonerifolium Willd.

Вміст: не менше 0.16 % сайкосапоніну А (С42Н68О13; 
М.м. 781), у перерахунку на суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. B. chinense. Цілий корінь циліндричний або 
видов жено-конічний, розгалужений у нижній час-
тині, до 23 см завдовжки та 1.2 см у діаметрі. Верх-
ня частина складається з опуклої кореневої шийки, 
зазвичай 3–15 основ стебел, а також волокнис-
тих залишків основ листків. Фрагментований ко-
рінь складається з нерівних шматочків 1–5 см за-
вдовжки, 0.2–0.3 см у діаметрі. Зовнішня поверхня 
чорнувато-коричнева або світло-коричнева, поміт-
но видовжено-зморшкувата, виявляє рубці корінців 
та сочевичкоподібні  горбочки. Текстура тверда та 
щільна, корінь важко зламати. На зламі виявляють-
ся концентричні волокнисті кільця деревини; кора 
тонка, світло-коричнева або оранжево-коричнева,  
тоді як деревина білувато-жовта.

B.  scorzonerifolium. Цілий корінь тонший ніж у B. 
chinense, видовжено-конічний, зазвичай не роз-
галужений або дуже слабо розгалужений у нижній 
частині, до 15 см завдовжки та 0.3–0.5 см у діаметрі. 
Коренева шийка несе численні волокна основ сухих 
листків щіткоподібного вигляду. Фрагментований 
корінь  складається з нерівних шматочків 1–5 см зав-
довжки. Зовнішня поверхня чорнувато-коричнева 
або червонувато-коричнева і виявляє численні кіль-
часті смуги біля кореневої шийки. Текстура дещо 
м’яка, і корінь легко розривається. Злам рівний і не 
волокнистий.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
червонувато-коричневого або жовтаво-коричневого 
кольору. Переглядають під мікроскопом, викорис-
товуючи хлоральгідрату розчин Р. У порошку вияв-
ляються такі діагностичні структури (Рис. 2562.-1):  
фрагменти жовтаво-коричневого або червонувато-
коричневого корка (вигляд з поверхні [A]) з пря-
мокутних або сплощених клітин (поперечний зріз 
[H]), деякі клітини корка містять дрібні призматич-
ні кристали, видимі переважно в поляризованому 
світлі [Ha]; фрагменти судин (5–80 мкм у діаметрі) 
з різними потовщеннями [G], більшість з яких сіт-
часті з прилеглою ксилемною паренхімою з видо-
вжених тонкостінних клітин або волокон із товстими 
(2–8 мкм) та жолобчастими оболонками [C]; кси-

лемні волокна ізольовані [F] або в пучках [E], до-
вгі, веретеноподібні, близько 7–25 мкм у діаметрі; 
фрагменти секреторних каналів (10–15 мкм у діа-
метрі) з непомітних секреторних клітин і жовтавим 
або оранжевим вмістом [D]; фрагменти паренхіми 
з чіткими секреторними каналами, видимими зав-
дяки  стрічкоподібним секретам від жовтавого до 
оранжево-червоного кольору [B]. 

Рисунок 2562.-1. Діагностичні структури ласкавцю 
коренів (ідентифікація В)

С. Високоефективна тонкошарова хроматографія 
(2.8.25).

Переглядають хроматограми, одержані у випробу-
ванні «Bupleurum longiradiatum Turcz».

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння (а) та випро-
бовуваного розчину. На хроматограмі випробову-
ваного розчину, крім того, можуть бути наявні інші 
слабі зони.
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Верхня частина пластинки

__________

сайкосапонін D: 
оранжево-коричнева 
зона
сайкосапонін А: сіра 
зона

___________ 

фіолетова зона

                                _________

оранжева або слаба 
оранжева зона

оранжево-коричнева зона 
(сайкосапонін D)

сіра зона (сайкосапонін А)

                                _________

червонувато-фіолетова зона 
(сайкосапоніни С, Н)

Розчин порівняння (а) Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Bupleurum longiradiatum Turcz. Високоефективна тон-
кошарова хроматографія (2.8.25).

Випробовуваний розчин. До 1.0 г здрібненої на поро-
шок сировини (355) (2.9.12) додають 10.0 мл метано-
лу Р, обробляють ультразвуком протягом 10 хв. Цен-
трифугують і використовують надосадову рідину.

Розчин порівняння (а). 1.0 мг сайкосапоніну А Р і 1.0  мг 
сайкосапоніну D Р розчиняють у метанолі Р і до-
водять об’єм розчину тим самим розчинником до 
5.0  мл.

Розчин порівняння (b). 2.5 мл розчину порівняння (а) 
доводять метанолом Р до об’єму 10.0 мл.

Маркер інтенсивності: cайкосапонін D.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю F254 Р 
(2–10 мкм).

Рухома фаза: вода Р – 2-пропанол Р – етилацетат  Р 
(10:30:80).

Нанесення: 5 мкл, смугами 8 мм.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 70 мм від ниж-
нього краю пластинки.

Висушування: на повітрі.

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

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (а):
— на хроматограмі виявляються 2 чіткі зони в ниж-

ній частині середньої третини; нижня зона (сай-
косапонін А) — сіра та верхня зона (сайкосапо-
нін  D) — оранжево-коричнева.

Результати: на хроматограмі випробовуваного роз-
чину наявність сіруватої зони прямо над зоною сай-
косапоніну Н (яка елюлюється сумісно з сайкосапо-
ніном С) виявляє фальсифікацію В. longiradiatum.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 5.0 %. 
1.000 г здрібненої на порошок сировини (355) (2.9.12) 
сушать за температури 105 °С протягом 2 год.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 9.0 %.

Зола, нерозчинна в хлористоводневій кислоті (2.8.1). Не 
більше 3.5 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29).

Випробовуваний розчин. 0.250 г здрібненої на порошок 
сировини (355) (2.9.12) диспергують у суміші аміаку 
розчин концентрований Р – метанол Р1 (3:12). Обро-
бляють ультразвуком протягом 30 хв і центрифугу-
ють протягом 10 хв. Повторюють екстракцію двічі, 
об’єднують надосадові рідини і упарюють насухо за 
зниженого тиску. Залишок розчиняють у метано-
лі Р1 і доводять до 5.0 мл тим самим розчинником. 
Фільтрують крізь мембранний фільтр (номінальний 
розмір пор — 0.45 мкм).

Розчин порівняння (а). 10.0 мг ФСЗ сайкосапоніну  роз-
чиняють у метанолі Р1 і доводять об’єм розчину до 
5.0 мл тим самим розчинником.

Розчин порівняння (b). 1 мг пропілпарагідроксибензоа-
ту Р розчиняють у розчині порівняння (а) і доводять 
об’єм розчину метанолом Р1 до 10.0 мл.

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

децилсилільний, ендкепований, деактивований від-
носно основ  Р (5 мкм).

Рухома фаза: ацетонітрил Р1 – вода для хромато-
графії Р (36:64).

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 210 нм.

Інжекція: 20 мкл.

Час хроматографування: у 4 рази більший за час  
утримування сайкосапоніну А.

Відносне утримування до сайкосапоніну А (час утри-
мування сайкосапоніну А — близько 16 хв): пропіл-
парагідроксибензоату — близько 0.9.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (b):
— ступінь розділення: не менше 3.0 між піками про-

пілпарагідроксибензоату та сайкосапоніну А.

Вміст сайкосапоніну А, у відсотках, обчислюють за 
формулою:
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де A1 — площа піка сайкосапоніну А на хромато-

грамі випробовуваного розчину;
A2 — площа піка сайкосапоніну А на хромато-

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

приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

m2 — маса наважки ФСЗ сайкосапоніну А, вико-
ристаного для приготування розчину по-
рівняння (а), у грамах;

р — вміст сайкосапоніну А у ФСЗ сайкосапоні-
ну  А, у відсот ках.


