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Висушені склероції без оболонки Wolfiporia extensa 
(Peck) Ginns (син. Poria cocos (Schw.) Wolf; Wolfiporia 
cocos ( F.A. Wolf) Ryvarden & Gilb.).

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Шматочки або зрізи квадратної, прямокутної або 
багатогранної форми, різної довжини і товщини; 
білуваті, з блідо-коричневим відтінком; плоскі та 
гладенькі квадратні, прямокутні або багатогранні 
шматочки без оболонки коричневого кольору, що 
трудно розламуються; зрізи легко ламаються, злам 
нерівний із зернистою або борошнистою тексту-
рою.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
білуватого кольору з блідо-коричневим відтінком. 
Переглядають під мікроскопом, використовуючи 
хлоральгідрату розчин Р. У порошку виявляються 
такі діагностичні структури: безбарвні часточки, 
неправильної форми та зрідка розгалужені, що по-
ступово розчиняютьcя в хлоральгідрату розчині Р. 
Переглядають під мікроскопом, використовуючи 
розчин 50  г/л калію гідроксиду Р. У порошку вияв-
ляються такі діагностичні структури: фрагменти гіф, 
безбарвних, тонких, дещо вигнутих, деколи септо-
ваних, розгалужених, 3–16 мкм у діаметрі.

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 1 г здрібненої на порошок 
(250) (2.9.12) сировини додають суміш 2 мл етилаце-
тату Р і 3 мл метанолу Р, обробляють ультразвуком 
протягом 10 хв, центрифугують; використовують 
надосадову рідину.

Розчин порівняння. 10 мг 4-амінобензойної кислоти  Р, 
10 мг кумарину Р і 10 мг тимолу Р розчиняють у 10  мл 
метанолу Р.

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

Рухома фаза: оцтова кислота льодяна Р – 
2-пропанол  Р  – циклогексан Р (10:10:80).

Нанесення: 5 мкл, смугами 8 мм.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 6 см від лінії 
старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення: переглядають в УФ-світлі за довжини 
хвилі 254 нм.

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину, крім того, можуть бути наявні інші сла-
бі зони поглинання між зонами 4-амінобензойної 
кислоти та кумарину на хроматограмі розчину по-
рівняння.

Верхня частина пластинки

______

тимол: зона поглинання

______

кумарин: зона поглинання

4-амінобензойна кислота: 
зона поглинання  

______

2 зони поглинання

______

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

D. Сировина прилипає до пестика, коли її зволожу-
ють водою Р і пресують у ступці.

Е. До дрібного шматочка сировини додають 1 кра-
плю калію йодиду розчину йодованого Р1. З’являється 
темно-червоне забарвлення.

ВИПРОБУВАННЯ

Сторонні домішки (2.8.2). Не більше 0.1 % сировини 
з коричневим зовнішнім шаром та коренів хвойних 
дерев і не більше 2 % інших сторонніх домішок.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
13.0 %. 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 1.0 %.

Водорозчинні екстрактивні речовини. Не менше 1.5 %.

До 5.00 г здрібненої на порошок сировини (355) 
(2.9.12) додають 100.0 мл киплячої води Р. Витри-
мують протягом 10 хв, зрідка струшуючи. Охолоджу-
ють, доводять об’єм розчину водою Р до 100.0  мл і 
фільтрують. 25.0 мл фільтрату упарюють насухо на 
водяній бані. Залишок сушать за температури від 
100 °С до 105 °С. Маса залишку має становити не 
менше 18.75 мг.


