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ПЛАТИКОДОНУ КОРЕНІ

Platycodonis radix

PLATYCODON ROOT

Висушені цілі або фрагментовані корені Platycodon 
grandiflorus (Jacq.) A. DC., очищені або неочищені, 
з видаленими корінцями, зібрані весною або 
восени.

Вміст: не менше 0.3 % суми сапонінів, у перерахунку 
на платикодин D (С57Н92О28; М.м. 1225) і суху сиро-
вину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Ціла сировина. Цілий корінь циліндричний або 
дещо веретеноподібний, поступово звужений до ни-
зу, деколи розгалужений, дещо закручений, близько 
5–20 см завдовжки та 0.3–2 см у діаметрі. На ньому 
виявляються поздовжньо закручені борозни та рубці 
від корінців або поперечні сочевичкоподібні рубці; 
краї рубців від корінців можуть бути блискучими та 
дещо напівпрозорими; на верхній частині кореня 
також виявляються поперечні смуги. Зовнішня по-
верхня очищеного кореня біла або коричнювато-
жовта, тоді як зовнішня поверхня неочищеного 
кореня коричнювато-жовта або коричнювато-сіра. 
Деколи у верхній частині виявляється відносно ко-
ротке або непомітне кореневище з декількома півмі-
сяцевими або неправильної форми рубцями стебла. 
Текстура крихка, злам нерівний.

Фрагментована сировина. Фрагментовані корені тра-
пляються як тонкі зрізи близько 1.5–4 мм завтовш-
ки, деколи скошені або неправильні; найбільше очи-
щених коренів, але деколи  виявляються клаптики, 
що склеєні з корою. Зовнішня поверхня також може 
бути деколи тріщинувата. На поперечному зрізі ви-
являються помітні городчасті контури жовтої або 
блідо-коричневої кори, чіткий, більш або менш 
темно-коричневий круг камбію та добре розвинена 
жовта або блідо-коричнева ксилема з радіальною 
смугастістю та зрідка щілинами.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
жовтаво-білого або світло-коричневого кольору. 
Переглядають під мікроскопом, використовуючи 
хлоральгідрату розчин Р. У порошку виявляються 
такі діагностичні структури (Рис. 2660.-1): сітчасті 
або пористі судини ксилеми (поздовжній зріз [B]) 
до 56 мкм у діаметрі, вільні або в групах із 2, 3 або 
більше, з прилеглими тонкостінними клітинами  
паренхіми [Ba]; ситовидні пластинки судин  мають  
потовщений контур, який виявляється як отвір; чис-
ленні фрагменти паренхіми з яйцеподібних клітин 
[A] з дещо потовщеними та лігніфікованими обо-

лонками; фрагменти флоеми із членистих латек-
совмісних трубок із товстими нелігніфікованими 
оболонками та зернистим вмістом жовтаво-сірого 
або коричневого кольору (поздовжній зріз [F], по-
перечний зріз [D]); фрагменти оранжевого корка 
з декількох шарів пластинчастих клітин (вигляд з 
поверхні [C], поперечний зріз [E]), часто в неочи-
щених коренів і відносно рідко в очищених коре-
нів; дрібні призматичні кристали кальцію оксалату 
можуть виявлятися в паренхімних клітинах. Пере-
глядають під мікроскопом, використовуючи розчин 
50 % (об/ об) гліцерину Р. У порошку виявляються  
численні шматочки інуліну, кутасті, неправильні [H] 
або кристалізовані, віялоподібної форми, вільні або 
в паренхімних клітинах [G].

Рисунок 2660.-1. Діагностичні структури платикодону 
коренів  (ідентифікація В)

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 0.500 г здрібненої на 
порошок сировини (355) (2.9.12) додають 5.0 мл 
етанолу (70 %) Р. Обробляють ультразвуком 
протягом 10 хв і центрифугують або фільтрують. 
Надосадову рідину або фільтрат упарюють насухо 
за зниженого тиску. Залишок розчиняють у 1.0 мл 
води Р. Готують картридж, що містить силікагель  
октадецилсилільний (55 мкм), використовуючи 
послідовно промивання 3 мл метанолу Р, далі 3 мл 
води Р. 1.0 мл аналізованого розчину наносять 
на верхівку картриджа. Картридж елююють 3 мл 
води Р і збирають елюат. Елюат упарюють насухо 
за зниженого тиску. Залишок розчиняють у 1.0 мл 
метанолу Р.
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Розчин порівняння. 1.0 мг глюкози Р та 1.0 мг ксилози  Р 
розчиняють у 2.0 мл метанолу Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю F254 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 від лінії 
старту.

Висушування: на повітрі.

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

Результати: нижче наведено послідовність зон по-
глинання на хроматограмах розчину порівняння та 
випробовуваного розчину. На хроматограмі випро-
бовуваного розчину також можуть виявлятися інші 
слабі зони.

Верхня частина пластинки

________

ксилоза: жовтаво-
коричнева зона

_________

глюкоза: жовтаво-
коричнева зона

 _______

жовтаво-коричнева зона

жовтаво-коричнева зона

 ________

2 жовтаво-коричневі зони

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf. Переглядають 
сировину,  як описано у  випробуванні 
«Ідентифікація  В». Наявність склереїд, ізольованих 
або в групах, і крохмальних зерен свідчить про 
фальсифікацію Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf. 

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
10.0 %. 1000 г здрібненої на порошок (355) (2.9.12) 
сировини сушать за температури 105 °С протягом 
2 год.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 6.0 %.

Зола, нерозчинна в хлористоводневій кислоті (2.8.1). 
Не  більше 1.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29).

Суміш розчинників: вода Р – етанол Р (30:70).

Випробовуваний розчин. До 2.00 г здрібненої на поро-
шок сировини (355) (2.9.12) додають 50.0 мл суміші 
розчинників і обробляють ультразвуком протягом 
45 хв. Відстоюють до охолодження і фільтрують. 
Фільтр промивають 10 мл суміші розчинників. 
Об’єднують фільтрат і змиви та упарюють насухо за 
зниженого тиску. Залишок сумішшю розчинників 
переносять у мірну колбу та доводять  тією самою 
сумішшю до 10.0 мл. Струшують ретельно і фільтру-
ють крізь мембранний фільтр (номінальний розмір 
пор — 0.45 мкм).

Розчин порівняння (а). 8.0 мг ФСЗ платикодину D роз-
чиняють у суміші розчинників і доводять тією самою 
сумішшю до 10.0 мл. 

Розчини порівняння (b), (c), (d), (e), (f), (g). Розводять 
розчин порівняння (а) до одержання 6 розчинів по-
рівняння з діапазоном концентрацій платикодину D, 
в  якому очікується його концентрація у випробову-
ваному розчині.

Розчин порівняння (h). 5.0  мг ФСЗ платикодону ко-
ренів екстракту сухого для перевірки придатності 
хроматографічної системи розчиняють у 1.0 мл ме-
танолу Р.

Колонка:
— розмір: 0.15 м × 4.6 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії окта-

децилсилільний, із твердим ядром, ендкепований Р 
(2.7 мкм);

— температура: 30 °С.

Рухома фаза: 
—рухома фаза А: вода для хроматографії Р;
— рухома фаза В: ацетонітрил Р1;

Час
(хв)

Рухома фаза А
(% , об/об)

Рухома фаза В
(% , об/об)

0–10 85 → 75 15 → 25
10–30 75 25

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: світлорозсіювальний детектор; пара-
метри настройки детектора мають бути підхожими; 
якщо детектор має відмінні параметри, їх регулюють 
так, щоб відповідати критерію придатності систе-
ми:
— газ-носій: азот Р;
— тиск: 350 кПа;
— температура випарника: 45 °С.

Інжекція: 10 мкл.

Ідентифікація піків: використовують хроматограму, 
що надається до ФСЗ платикодону коренів екстракту 
сухого для перевірки придатності хроматографічної 
системи, та хроматограму розчину порівняння (h) 
для ідентифікації піків сапонінів 1, 2 (платико-
дин D), 3, 4 і 5; використовують хроматограму роз-
чину порівняння (а) для ідентифікації піка плати-
кодину D.
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Відносне  утримування до платикодину D (час 
утримування платикодину D — близько 21 хв): 
cапоніну 1 — близько 0.98;  сапоніну 3 — близь-
ко 1.03; сапоніну 4 — близько 1.06; сапоніну 5 — 
близько 1.08. Додаткові піки можуть бути наявні.

Придатність хроматографічної системи:
— ступінь розділення: не менше 1.5 між піками сапо-

ніну 1 та платикодину D на хроматограмі розчину 
порівняння (h);

— відношення «сигнал/шум»: не менше 50 для основ-
ного піка на хроматограмі розчину порівнян-
ня  (а).

Будують калібрувальний графік, відкладаючи ло-
гарифм концентрації (мг/мл) у розчинах порів-
няння (b), (c), (d), (e), (f) та (g) (відкоригованої до 
дек ларованого відсоткового вмісту ФСЗ платикоди-
ну  D) на осі абсцис і логарифм площі відповідного 
піка на осі ординат.

Вміст сапонінів 1, 2, 3, 4 і 5, у відсотках, обчислюють 
за формулою:

 
де А — логарифм концентрації, відповідний ло-

гарифму площі піка кожного сапоніну на 
хроматограмі ви пробовуваного розчину, 
визначений за допомогою калібрувального 
графіка;

m — маса наважки сировини, використаної для 
приготування випробовуваного розчину, у 
грамах.

Обчислюють вміст суми сапонінів, у відсотках, у 
перерахунку на платикодин D,  підсумовуючи від-
сотковий вміст сапонінів 1, 2, 3, 4 та 5.


