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ПІВОНІЇ КОРЕНІ ЧЕРВОНІ

Paeoniae radix rubra

PEONY ROOT, RED

Висушені цілі або фрагментовані корені Paeonia lac-
tiflora Pall. або Paeonia veitchii Lynch або суміш обох 
видів із видаленими кореневищами та корінцями.

Вміст: не менше 1.8  % пеоніфлорину (С23Н28О11; 
М.м. 480.5), у перерахунку на суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Ціла сировина. Цілий корінь циліндричний, де
що зігнутий. Зрізаний на обох кінцях, 4–40 см зав
довжки та 0.5–3 см у діаметрі, зовні коричневий або 
червонуватокоричневий, шершавий, поздовжньо 
борозенчастий та зморшкуватий; виявляються 
рубці від корінців та поперечноопуклі сочевички. 
Зовнішня кора деколи легко злущується. Текстура 
тверда та крихка, ламка.

Фрагментована сировина. Фрагментовані корені 
зазвичай представлені у вигляді поздовжніх зрізів 
2–8 см завдовжки, близько 1–5 мм завтовшки та 
0.5–3 см у діаметрі або поперечних зрізів близько 
2–4 мм завтовшки та 0.5–3 см у діаметрі. Краї корич
неві, поверхня зрізу крейдовобіла або рожевувата, 
кора та деревина помітно радіальносмугасті, деколи 
з тріщинами.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
сіруватобілого або блідокоричневого кольору. 
Переглядають під мікроскопом, використовуючи 
хлоральгідрату розчин Р. У порошку виявляються 
такі діагностичні структури (Рис. 2425.1): сітчасті 
або облямованопористі судини [G] до 65 мкм у діа
метрі; друзи кальцію оксалату 10–35 мкм у діаметрі, 
ізольовані [C] або в клітинах паренхіми [B], деколи 
по кілька в тій самій клітині [Ba], що іноді розташо
вані рядами [Ga]; довгі веретеноподібні здерев’янілі 
волокна з потовщеними та дещо лігніфікованими 
оболонками з крупними косими або поперечними 
порами [E]; фрагменти коричневого корка (вигляд з 
поверхні [A], поперечний зріз [D]). Переглядають під 
мікроскопом, використовуючи  розчин 50 % (об/ об) 
гліцерину Р. У порошку виявляються прості  кулясті 
крохмальні зерна до 50 мкм у діаметрі [F].

Рисунок 2425.1. Діагностичні структури півонії коренів 
червоних (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 ув 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 УФсвітлі 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.

Верхня частина пластинки
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пеонол: зона поглинання

________

_________

пеоніфлорин: зона 
поглинання

розмита зона поглинання
 _______

розмита зона поглинання

зона поглинання
 ________

зона поглинання 
(пеоніфлорин)

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 

2 фіолетові зони

 _______

2 фіолетові зони

2 фіолетові зони

розмита жовтаво
коричнева зона

 ________

коричнева зона 
(пеоніфлорин)

коричнева зона 
Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
12.0 %. 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 8.0 %.

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

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29).

Випробовуваний розчин. До 30.00 мг 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 25.0 мл. 

Розчин порівняння (b). 1.0 мг 4 'гідроксіацетофенону Р 
розчиняють у 6.0 мл розчину порівняння (а). 3.0 мл 
одержаного розчину доводять розчином 6.8 г/л калію 
дигідрофосфату Р до 10.0 мл.

Розчин порівняння (с). 2.5 мл розчину порівняння (а) 
доводять розчином 6.8 г/л калію дигідрофосфату Р 
до 10.0 мл.

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

децилсилільний, ендкепований Р (5 мкм).

Рухома фаза: метанол Р – розчин 6.8 г/л калію дигі-
дрофосфату Р (30:70).

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 230 нм.

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

Час хроматографування: 18 хв.

Час утримування: пеоніфлорину — близько 8 хв; 
4 'гідроксіацетофенону — близько 9 хв.

Придатність хроматографічної системи: розчин по
рівняння (b):
— ступінь розділення: не менше 1.5 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 (с);
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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;

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


