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ПІВОНІЇ ДЕРЕВОВИДНОЇ КОРА

Moutan cortex

MOUTAN BARK

Висушена, ціла або фрагментована, очищена або 
неочищена кора коренів Paeonia × suffruticosa An-
drews, зібрана восени.

Вміст: 
– пеонол (С9Н10О3; М.м. 166.2): не менше 2.2 %, у 

перерахунку на суху сировину;
– пеоніфлорин (С23Н28О11; М.м. 480.5): не менше 

1.1  %, у перерахунку на суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Ціла кора трубчаста або півмісяцева, близько 
2–4  мм завтовшки, 0.6–1.4 мм у діаметрі та до 20  см 
завдовжки. Фрагментована кора трапляється у ви-
гляді розщеплених кілець близько 2–4 мм завтовш-
ки та 0.5–1 см у діаметрі. Сірувато-коричнева або 
жовтаво-коричнева зовнішня поверхня неочище-
ної кори виявляє видовжені поперечно сочевички 
та рубці корінців; якщо покривна тканина відсут-
ня, відкрита поверхня рожева. Зовнішня поверхня 
очищеної кори від рожевуватого до сірувато-білого 
кольору; поперечні сочевички та рубці корінців 
наявні; деколи видимі залишки зовнішньої кори. 
Блідо-сірувато-жовта або блідо-коричнева внутріш-
ня поверхня тонко-поздовжньосмугаста. Текстура 
тверда та крихка, ламка. Злам від сірувато-білого 
до рожевуватого або світло-коричневого кольору та  
дрібнозернистий.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
блідо-коричневого або рожевуватого кольору. Пе-
реглядають під мікроскопом, використовуючи хло-
ральгідрату розчин Р. У порошку виявляються та-
кі діагностичні структури (Рис. 2474.-1): численні  
фрагменти паренхіми з клітин різної форми та розмі-
ру: деякі округлі з дещо та рівномірно потовщеними 
та пористими оболонками [D], інші з нерівномірно 
потовщеними чоткоподібними оболонками [J], а 
окремі [H] містять одну [Ha] або більше [Hb] друз 
кальцію оксалату до 45 мкм у діаметрі; ряди клітин 
із друзами кальцію оксалату можуть бути наявні [A]; 
численні вільні друзи кальцію оксалату [C]; більш 
або менш рясні фрагменти корка з таблитчастих ба-
гатогранних клітин (вигляд з поверхні [B], поздов-
жній зріз [E]).   Переглядають під мікроскопом, 
використовуючи розчин 50 % (об/об) гліцерину Р. У 
порошку виявляються численні округлі або багато-
кутні крохмальні  зерна близько 3–15 мкм у діаме-
трі, прості або 2–6-компонентні, вільні [G] або в 
клітинах паренхіми [А]; чітко видимий крапкопо-

дібний, тріщиноподібний, V-, Y- або X-подібний 
центр крохмалеутворення.

Рисунок 2474.-1. Діагностичні структури півонії 
деревовидної кори  (ідентифікація В)

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 0.5 г здрібненої на порошок 
сировини (355) (2.9.12) додають  5 мл метанолу Р і 
нагрівають у водяній бані за температури до 60 °С 
протягом 1 хв. Центрифугують і використовують 
надосадову рідину.

Розчин порівняння. 1 мг пеоніфлорину Р та 1 мг пеоно-
лу  Р розчиняють у 1 мл метанолу Р.

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

Рухома фаза: мурашина кислота безводна Р – 
етил ацетат Р – метанол Р – метиленхлорид Р 
(3:5:5:35).

Нанесення: 8 мкл, смугами 8 мм.

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

Висушування: на повітрі.

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

Результати А: нижче наведено послідовність зон 
поглинання на хроматограмах розчину порівняння 
та випробовуваного розчину. На хроматограмі ви-
пробовуваного розчину також можуть виявлятися 
інші слабі зони.
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Верхня частина пластинки

пеонол: зона поглинання

________

_________

пеоніфлорин: зона 
поглинання

зона поглинання (пеонол)

чітка зона поглинання
 _______

чітка зона поглинання

зона поглинання

зона поглинання

 ________

зона поглинання 
(пеоніфлорин)

зона поглинання

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

Виявлення В: обробляють розчином 10 % (об/об) 
сірчаної кислоти Р в етанолі (96 %) Р, нагрівають за 
температури 100 °С  протягом 5 хв і переглядають за 
денного світла.

Результати В: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину також можуть виявлятися інші зони.

Верхня частина пластинки

пеонол: жовта зона 

________

_________

пеоніфлорин: коричнева 
зона 

жовта зона (пеонол)

2 фіолетові зони

 _______

тонка чітка фіолетова зона 

2 фіолетові зони

розмита жовтаво-
коричнева зона

жовтаво-коричнева зона

 ________

коричнева зона 
(пеоніфлорин)

коричнева зона 
Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Сторонні домішки (2.8.2). Не більше 1. 0 %.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
11.0 %. 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 5.0 %.

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

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29).

Випробовуваний розчин. До 0.200 г здрібненої на по-
рошок сировини (355) (2.9.12) додають 3.0 мл мета-
нолу Р1 і обробляють ультразвуком протягом 30 хв. 
Доводять розчином 6.8 г/л калію дигідрофосфату  Р 
до 10.0 мл і фільтрують крізь мембранний фільтр 
(номінальний розмір пор — 0.45 мкм).

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

Розчин порівняння (b). 7.0 мг  ФСЗ пеонолу розчиняють 
у метанолі Р1  і доводять об’єм розчину тим самим 
розчинником до 10.0 мл. 3.0 мл одержаного розчину 
доводять розчином 6.8 г/л калію дигідрофосфату Р 
до 10.0 мл.

Розчин порівняння (с). 2.5 мг 4 '-гідроксіацетофенону  Р 
розчиняють у 2.5 мл розчину порівняння (а), дода-
ють 12.5 мл метанолу Р1 і доводять розчином 6.8 г/л 
калію дигідрофосфату Р до 50.0 мл.

Розчин порівняння (d). 2.5 мл розчину порівняння (а) 
доводять  метанолом Р1 до 7.5 мл. Одержаний розчин 
доводять розчином 6.8 г/л калію дигідрофосфату Р 
до 25.0 мл.

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

децилсилільний, ендкепований Р (5 мкм).

Рухома фаза: 
—рухома фаза А: розчин 6.8 г/л калію дигідрофосфа-

ту Р;
— рухома фаза В: метанол Р1;

Час
(хв)

Рухома фаза А
(% , об/об)

Рухома фаза В
(% , об/об)

0–15 70 30
15–18 70 → 40 30 → 60
18–25 40 60

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.
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Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 278 нм.

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

Час утримування: пеоніфлорину — близько 9.5 хв; 
4 '-гідроксіацетофенону — близько 10.5 хв;  пеоно-
лу — близько 23 хв.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (с):
— ступінь розділення: не менше 1.8 між піками пео-

ніфлорину та 4 '-гідроксіацетофенону.

Вміст пеоніфлорину, у відсотках, обчислюють за 
формулою:

 
де А1 — площа піка пеоніфлорину на хроматограмі 

випробовуваного розчину;
А2 — площа піка пеоніфлорину на хроматограмі 

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

приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

m2 — маса наважки ФСЗ  пеоніфлорину, викорис-
таного для приготування розчину порів-
няння (а), у грамах;

р1 — вміст пеоніфлорину у ФСЗ пеоніфлорину, у 
відсот ках.

Вміст пеонолу, у відсотках, обчислюють за форму-
лою:

 
де А3 — площа піка пеонолу на хроматограмі ви-

пробовуваного розчину;
А4 — площа піка пеонолу на хроматограмі роз-

чину порівняння (b);
m1 — маса наважки сировини, використаної для 

приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

m2 — маса наважки ФСЗ  пеонолу, використаного 
для приготування розчину порівняння (b), 
у грамах;

р2 — вміст пеонолу у ФСЗ пеонолу, у відсот ках.


