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РАТАНІЇ КОРЕНІ

Ratanhiae radix

RHATANY ROOT

Висушені, зазвичай  фрагментовані, підземні органи 
Krameria triandra Ruiz et Pav., відомої як перувіанська 
ратанія.

Вміст: не менше 5.0 % танінів, у перерахунку на пі-
рогалол (С6Н6О3; М.м. 126.1) і суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Головний корінь темно-червонувато-коричневого 
кольору, з товстою вузлуватою кореневою шийкою. 
Бічні корені такого самого кольору, майже прямі 
або дещо звивисті. Кора зморшкувата або луската на 
старіших шматочках, на молодших шматочках вона 
гладенька, із чіткими поперечними тріщинами; лег-
ко відокремлюється від деревини. Злам волокнистий 
у корі та розщеплений у деревині. На рівному по-
перечному зрізі виявляються: темно-коричнювато-
червона кора, близько третини радіуса зав товшки; 
щільна блідо-червонувато-коричнева та дрібно- по-
риста деревина із численними тонкими серцевинни-
ми променями; центральна ядрова деревина часто 
темніша.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
червонувато-коричневого кольору. Переглядають 
під мікроскопом, використовуючи хлоральгідрату 
розчин Р. У порошку виявляються такі діагностичні 
структури (Рис. 0289.-1): клітини корка, що містять 
темно-коричневі флобафени (вигляд з поверхні [A], 
вигляд збоку [B]); фрагменти флоеми [С] з нелігні-
фікованих волокон, зазвичай 12–30 мкм у діаметрі, 
з помірно потовщеними оболонками [Ca], клітин 
паренхіми з призматичними кристалами та мікро-
кристалами кальцію оксалату [Cc] та клітин серце-
винних променів [Cb]; фрагменти судин, зазвичай 
20–60 мкм у діаметрі, з облямованими порами [E]; 
фрагменти трахеїд [D] до 20 мкм завширшки, зі 
щілиноподібними порами [Da] та клітинами сер-
цевинних променів [Db]; лігніфіковані паренхімні 
клітини з товстими та жолобчастими оболонками 
[F]. Переглядають під мікроскопом, використову-
ючи розчин 50 % (об/об) гліцерину Р. У порошку ви-
являються округлі крохмальні зерна, прості або 2–4-
компонентні, окреме зерно досягає 30 мкм у діаметрі 
[H], деякі зерна знаходяться в клітинах серцевинних 
променів та паренхіми [G].

Рисунок 0289.-1. Діагностичні структури ратанії коренів 
(ідентифікація В) 

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 1.0 г здрібненої на по-
рошок сировини (355) (2.9.12) додають 10 мл мета-
нолу Р, обробляють ультразвуком протягом 10 хв. 
Центрифугують і фільтрують. Використовують над- 
осадову рідину або фільтрат.

Розчин порівняння. 5 мг тимолу Р і 20 мг дихлорфе-
ноліндофенолу натрієвої солі Р розчиняють у 20 мл 
етанолу (60 %, об/об) Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю Р 
(5–40 мкм) (або ТШХ-пластинка із шаром силікаге-
лю  Р (2–10 мкм)) .

Рухома фаза: метиленхлорид Р.

Нанесення: 10 мкл (або 4 мкл),  смугами 8 мм (або 
8 мм).

Відстань, що має пройти рухома фаза: 15 см (або 
6  см) від лінії старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обробляють розчином 5 г/л міцного си-
нього В, солі Р, висушують на повітрі, переглядають 
за денного світла. 

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

__________

тимол: коричнювато-
жовта зона

__________

дихлорфеноліндофенол: 
сірувато-синя зона

                              __________

слаба фіолетова зона

 __________

оранжева зона

синювато-сіра зона

інтенсивна фіолетова зона

Розчин порівняння Випробовуваний розчин



ВИПРОБУВАННЯ

Сторонні домішки (2.8.2). Не більше 2 % сторонніх до-
мішок; не більше 5 % фрагментів кореневої шийки 
або кореня більше 25 мм у діаметрі. Корені без кори 
можуть бути у вигляді дуже дрібних шматочків.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
12.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок сировини (355) 
(2.9.12) сушать за температури 105 °С.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 5.5 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Таніни (2.8.14). Використовують 0.750 г здрібненої на 
порошок сировини (180) (2.9.12).


