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ПУЗАТКИ КОРЕНЕВИЩА

Gastrodiae rhizoma

GASTRODIA RHIZOME

Оброблені парою, фрагментовані та висушені буль-
би Gastrodia elata Blume.

Вміст: не менше 0.20 % гастродину (С13Н18О7; 
М.м.  286.3), у перерахунку на суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Цілі або фрагментовані зрізи до 3 см у діаме-
трі та 0.1–0.2 см завтовшки, однорідно жовті або 
коричнювато-жовті, напівпрозорі та склоподібні. 
Текстура рогоподібна. Злам твердий.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
червонувато-коричневого кольору. Переглядають 
під мікроскопом, використовуючи хлоральгідрату 
розчин Р. У порошку виявляються такі діагностичні 
структури (Рис. 2721.-1): фрагменти внутрішньої 
паренхіми, що складаються з крупних кулястих 
клітин до 350 мкм у діаметрі, з дещо потовщеними 
та пористими оболонками [E]; численні фрагменти 
паренхіми зі зморщених і часто розірваних клітин, 
що спричинено  обробкою лікарської сировини [B]; 
зрідка фрагменти покривної тканини [A, C] з клітин 
багатогранних (вигляд з поверхні [A]) та видовжених 
(поперечний зріз [Ca]) з прилеглими декількома ша-
рами паренхімних клітин такої самої форми [Cb]; 
зрідка фрагменти паренхіми, що містять ідіобласти  
з рафідами кальцію оксалату, голки яких досягають 
50–70 мкм завдовжки [D]; фрагменти кільчастих або 
драбинчастих судин до 35 мкм у діаметрі [F].   Пере-
глядають під мікроскопом, використовуючи розчин 
50 % (об/об) гліцерину Р. У порошку виявляються 
переважно безбарвні або блідо-жовті желатинові 
маси, які набувають однорідного фіолетового або 
коричнювато-фіолетового забарвлення під дією йоду 
розчину Р1.

Рисунок 2721.-1. Діагностичні структури пузатки 
кореневищ  (ідентифікація В)

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 1.0 г здрібненої на поро-
шок сировини (355) (2.9.12) додають 5.0 мл мета-
нолу Р, обробляють ультразвуком протягом 10  хв, 
цент рифугують і використовують надосадову ріди-
ну.

Розчин порівняння. 1.5 мг гастродину Р і 1.5 мг 
β-ситостерину Р розчиняють у метанолі Р і доводять 
об’єм розчину тим самим розчинником до 5.0 мл.

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

Рухома фаза: вода Р – етилацетат Р – метанол Р – 
метиленхлорид Р (2:20:20:58).

Нанесення: 15 мкл, смугами 8 мм.

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

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обробляють розчином 10 % (об/об) сірча-
ної кислоти Р  у метанолі Р, нагрівають за темпера-
тури 120 °С протягом 3 хв і переглядають за денного 
світла.

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

Верхня частина пластинки

β-ситостерин: червонувато-
фіолетова зона

______

______

гастродин: коричнева зона

слаба червонувато-
фіолетова зона

чітка коричнева зона
______

слаба червонувато-
фіолетова зона

______

коричнева зона 
(гастродин)

чітка темно-коричнева 
зона

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
12.0 %. 2.000 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 4.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29).

Суміш розчинників: ацетонітрил Р – вода Р (3:97).

Випробовуваний розчин. До 2.000 г здрібненої на по-
рошок сировини (355) (2.9.12) у круглодонній кол-
бі додають 30 мл етанолу (50 %, об/об) Р. Нагріва-
ють зі зворотним холодильником у водяній бані за 
температури 90 °С протягом 3 год, відстоюють до 
охолодження, фільтрують крізь паперовий фільтр 
і промивають круглодонну колбу та фільтр етано-
лом (50  %, об/об) Р. Фільтрат і змиви об’єднують 
і доводять об’єм розчину етанолом (50 %, об/об) Р 
до 50.0 мл. 10.0 мл одержаного розчину упарюють 
насухо. Залишок розчиняють у суміші розчинників 
і доводять об’єм розчину тією самою сумішшю до 
25.0 мл. Фільтрують крізь мембранний фільтр (но-
мінальний розмір пор — 0.45 мкм).

Розчин порівняння (а). 5.0 мг ФСЗ гастродину  роз-
чиняють у суміші розчинників і доводять об’єм роз-
чину тією самою сумішшю  до 10.0 мл.

Розчин порівняння (b). 1.0 мл розчину порівняння (а) 
доводять  сумішшю  розчинників до 10.0 мл.

Розчин порівняння (с). 1 мг арбутину Р розчиняють у 
2 мл  розчину порівняння (а) і доводять  сумішшю  
розчинників до 20 мл.

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

децилсилільний, ендкепований Р (3 мкм).

Рухома фаза: 
—рухома фаза А: фосфорна кислота Р – вода для хро-

матографії Р (0.1:99.9);
— рухома фаза В: ацетонітрилР1;

Час
(хв)

Рухома фаза А
(%, об/об)

Рухома фаза В
(%, об/об)

0–18 97 3
18–22 97 → 0 3 → 100

Швидкість рухомої фази: 0.5 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 220 нм.

Інжекція: 10 мкл випробовуваного розчину та роз-
чинів порівняння (b) і (с).

Час утримування: арбутину — близько 9 хв; гастро-
дину — близько 14 хв.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння:
—ступінь розділення: не менше 3.0 між піками арбу-

тину та гастродину.

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

 
де A1 — площа піка гастродину на хроматограмі ви-

пробовуваного розчину;
A2 — площа піка гастродину на хроматограмі 

розчину порівняння;
m1 — маса наважки сировини, використаної для 

приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

m2 — маса наважки ФСЗ гастродину, використа-
ного для приготування розчину порівнян-
ня, у грамах;

р — вміст гастродину у ФСЗ гастродину, у від-
сотках.


