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ОМАНУ КОРЕНЕВИЩА 
ТА КОРЕНІN

Inulae rhizomata et radices

Висушені цілі або різані кореневища та корені 
дикорослої багаторічної трав’яної рослини Inula 
helenium L., зібрані восени.

Вміст: не менше 2.0 % суми алантолактону та ізо-
алантолактону, у перерахунку на ізоалантолактон 
(С15Н20О2; М.м. 232.3) та суху сировину.

ВЛАСТИВОСТІ

Сировина має духмяний бальзамічний запах.

Смак гіркуватий, пряний.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Ціла сировина. Кореневища та корені циліндричні, 
іноді зігнуті або скручені, зовні сірувато-коричневі, 
поздовжньо-дрібнозморшкуваті, 2–20 см завдовж-
ки, 0.5–3 см завтовшки, тверді. На кореневищах 
виявляються бруньки, рубці від стебел та відмерлих 
коренів. Злам жовтаво-білого або жовтаво-сірого 
кольору, слабозернистий, з помітними буруватими 
блискучими крапельками ефірної олії (лупа 10 ×).

Різана сировина. Шматки кореневищ і коренів вздовж 
розщеплені, 0.5–5 см завдовжки, 0.5–3 см завтовш-
ки, сірувато-бурі, жовтаво-білі, жовтаво-сірі.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23 ). Пере-
глядають під мікроскопом, використовуючи 
хлоральгідрату розчин Р. На поперечному зрізі ко-
реневищ та коренів виявляються: багаторядний 
сірувато-бурий або жовтаво-коричневий корок із 
багатогранних клітин; паренхіма кори з крупних 
тонкостінних клітин; чітка лінія камбію; судини 
ксилеми рідкі, розсіяні поодинці або по декілька в 
групах, розташовані радіально; крупні округлі або 
овальні схизо-лізигенні залози зі смолою та ефірною 
олією коричневого кольору у деревині та корі; сер-
цевинна паренхіма наявна тільки в кореневищі. 

Переглядають під мікроскопом, використовуючи 
розчин 50 % (об/об) гліцерину Р. На поперечному зрізі 
виявляються клітини паренхіми кори з численними, 
безформними, заломлюючими світло грудочками 
інуліну.

Сировину подрібнюють на порошок (500) (2.9.12) 
Порошок світло-коричневого або блідо-жовтаво-
коричневого кольору. У порошку виявляються такі 
діагностичні структури: фрагменти багаторядного 
корка; фрагменти паренхіми зі схизо-лізигенними 
залозами, частіше розірваними, заповненими смо-
лою та ефірною олією; поодинокі або в групах, дра-

бинчасті або сітчасті судини, деколи з прилеглими 
лігніфікованими волокнами.

Переглядають під мікроскопом, використовуючи 
розчин 50 % (об/об) гліцерину Р. У порошку виявля-
ються фрагменти паренхіми з грудочками інулину.

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27 ).

Випробовуваний розчин. До 1.0 г здрібненої на по-
рошок сировини (500) (2.9.12 ) додають 20 мл мета-
нолу  Р, обробляють ультразвуком протягом 30 хв та 
фільтрують крізь паперовий фільтр «синя стрічка». 
Фільтрат упарюють під вакуумом насухо за темпе-
ратури близько 40 °С. Сухий залишок розчиняють у 
5.0 мл метанолу Р.

Розчин порівняння. 1.0 мг ФСЗ ДФУ ізоалантолактону 
розчиняють у 1 мл метанолу Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю Р. 
Пластинку попередньо обприскують розчином 
5 % (м/об ) срібла нітрату Р, використовуючи 8 мл 
на пластинку розміром 200 мм2, висушують у по-
тоці теплого повітря, а потім за температури 105 °С 
протягом 10 хв.

Рухома фаза: етилацетат Р  – толуол Р  (10:90).

Нанесення: 15 мкл, смугами 10 мм.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 8 см від лінії 
старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обробляють анісового альдегіду розчином Р 
і нагрівають за температури від 100 °С до 105 °С про-
тягом 5–10 хв; переглядають за денного світла.

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

Верхня частина пластинки

________

_________
ізоалантолактон: 
коричнева зона

слаба коричнева зона 

 _______

коричнева зона 
(алантолактон)

 ______
коричнева зона 
(ізоалантолактон)
слаба коричнева зона 
(дигідроізоалантолактон)

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

D. Тонкошарова хроматографія (2.2.27 ).
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Випробовуваний розчин. До 1.00 г здрібненої на поро-
шок сировини (1000) (2.9.12 ) додають 6 мл розчину 
40 г/л сірчаної кислоти Р, нагрівають зі зворотним 
холодильником у водяній бані протягом 90 хв, охо-
лоджують, центрифугують зі швидкістю 5000 (об/ хв) 
протягом 10 хв, надосадову рідину переносять у мір-
ну колбу місткістю 10.0 мл, доводять об’єм розчину 
водою Р  до позначки та фільтрують.

Розчин порівняння. 50 мг ФСЗ ДФУ фруктози і 50  мг 
ФСЗ ДФУ глюкози поміщають у мірну колбу місткіс-
тю 10.0 мл, розчиняють у воді Р  та доводять об’єм 
розчину тим самим розчинником до позначки.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікаге-
лю  Р. Пластину попередньо занурюють у розчин 
0.3 % (м/ об ) натрію ацетату Р, висушують у по-
тоці теп лого повітря, а потім за температури 105 °С 
протягом 10–15 хв.

Рухома фаза: вода Р  – хлороформ Р  – оцтова кислота 
льодяна Р  (10:60:70).

Нанесення: 5 мкл, смугами 10 мм.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 10 см від лінії 
старту.

Висушування: у потоці теплого повітря.

Виявлення: обприскують сумішшю, приготованою 
у такий спосіб: 2 мл аніліну Р  і 2 г дифеніламіну Р 
розчиняють у 100 мл метанолу Р, додають 15 мл 
фосфорної кислоти Р  і перемішують; нагрівають за 
температури 130 °С протягом 10 хв та переглядають 
за денного світла.

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

фруктоза: темно-
коричнева зона
глюкоза: світло-сіра зона

темно-коричнева зона 
(фруктоза)
світло-сіра зона (глюкоза)

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Сторонні домішки (2.8.2 ). Трухлявих кореневищ і 
коренів, основ стебел та інших частин оману — не 
більше 5 %; шматочків коренів та кореневищ, що 
потемніли на зламі, — не більше 5 %; органічних 
домішок  — не більше 0.5 %; мінеральних домішок  — 
не більше 1 %.

Atropa belladonna L. Переглядають сировину як 
описано у випробуванні «Ідентифікація  В». Відсут-
ність схизолізигенних залоз зі смолою та ефірною 
олією, характерних для Inula helenium L., та наявність 
клітин-ідіобластів із кристалічним піском свідчать 
про фальсифікацію Atropa belladonna L.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32 ). Не більше 
13.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок сировини 
(1000) (2.9.12 ) сушать за температури 105 °С.

Загальна зола (2.4.16 ). Не більше 10.0 %.

Зола, нерозчинна в хлористоводневій кислоті (2.8.1 ). Не 
більше 4.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29 ).

Випробовуваний розчин. 0.200 г свіжоздрібненої на по-
рошок сировини (1000) (2.9.12 ) поміщають у коніч-
ну колбу місткістю 100 мл, додають 40 мл метанолу Р 
і витримують на ультразвуковій бані протягом 30 хв. 
Охолоджують, фільтрують крізь паперовий фільтр 
«синя стрічка» в мірну колбу місткістю 50.0  мл, до-
водять до позначки тим самим розчинником, пе-
ремішують і фільтрують крізь мембранний фільтр 
(номінальний розмір пор — 0.45 мкм).

Розчин порівняння. 5.0 мг ФСЗ ДФУ ізоалантолактону 
поміщають у мірну колбу місткістю 100 мл, розчиня-
ють у 80 мл метанолу Р, доводять об’єм розчину тим 
самим розчинником до позначки та перемішують.

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

децилсилільний, ендкепований Р  (5 мкм);
— температура: 30 °С.

Рухома фаза: розчин 0.05% (об/об ) фосфорної кисло-
ти  Р  – ацетонітрил Р  (45:55).

Швидкість рухомої фази: 1 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 194 нм.

Інжекція: 20 мкл.

Час хроматографування: близько 40 хв.

Ідентифікація піків: для ідентифікації піків сескві-
терпенових лактонів використовують хроматограму, 
що наведена на рис. 1, а також відносні часи утри-
мування характерних піків сесквітерпенових лак-
тонів та допустимі межі їх відхилення, що наведені 
у таблиці. 
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Номер піка Відносний час 
утримування

Допустимі межі 
відхилення

1 0.92 ± 0.03
2 (ізоалантолактон) 1.00 –
3 (алантолактон) 1.06 ± 0.03
4 1.24 ± 0.03

Придатність хроматографічної системи: випробо-
вуваний розчин:
— ступінь розділення: не менше 1.5 між піком ізо-

алантолактону та піком 1, піком ізоалантолактону 
та піком алантолактону і між піком алантолактону 
та піком 4;

— збіжність: відносне стандартне відхилення для 
площ піків алантолактону та ізоалантолактону  — 
не більше 2.0 %, розраховане за результатом 5 ін-
жекцій.

Вміст суми алантолактону та ізоалантолактону, у 
перерахунку на ізоалантолактон, у відсотках, обчис-
люють за формулою:

 
де А1 — площа піка ізоалантолактону на хромато-

грамі випробовуваного розчину;
А2 — площа піка алантолактону на хроматограмі 

випробовуваного розчину;

А0 — площа піка ізоалантолактону на хромато-
грамі розчину порівняння;

m1 — маса наважки сировини, використаної для 
приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

m2 — маса наважки ФСЗ ДФУ ізоалантолактону, 
використаного для приготування розчину 
порівняння, у грамах;

p — вміст ізоалантолактону у ФСЗ ДФУ ізоалан-
толактону, у відсотках.

Рисунок 1. Хроматограма, одержана під час кількісного визначення оману кореневищ та коренів:  
1 — пік 1, 2 — ізоалантолактон, 3 — алантолактон, 4 — пік.4.


