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СОСЮРЕЇ КОРЕНІ

Aucklandiae radix

AUCKLANDIA ROOT

Цілі або фрагментовані висушені корені Sau-
ssurea costus (Falc.) Lipsch. (син. Saussurea lappa 
C.B.Clarke, Aucklandia lappa Decne., Aucklandia costus 
Falc.). Сировину заготовляють взимку та весною і 
видаляють корінці.

Вміст: не менше 0.6 % костуноліду (С15Н20О2; 
М.м.  232.3) та не менше 1.8 % суми костуноліду та 
дегідрокостус лактону (С15Н18О2; М.м. 230.3), у пере
рахунку на суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Ціла сировина. Складається з напівциліндричних 
або напівконічних, дещо сплощених, зрідка розга
лужених шматочків 4–12 см завдовжки, 0.5–5 см 
у діаметрі, деякі з них дещо зігнуті та деколи поз
довжньо різані. Рубець від стебла формує виїмку 
на кореневій шийці. Зовнішня поверхня жовтаво
коричнева або сіруватокоричнева, з крупними поз
довжніми зморшками та борознами, а також додат
ковими тонкими сітчастими борознами. Залишки 
та рубці бічних коренів також наявні. Кора міцно 
стиснута; зрідка корені без кори та мають відкриту 
поверхню без чіткої сітки судин. Поверхня зламу 
має коричнюватожовті, червонуватокоричневі або 
темнокоричневі олійні цяточки та порожнини, роз
сіяні  скрізь, радіальні смуги ксилеми та коричневий 
або сіруватокоричневий камбій. Текстура тверда, 
щільна, корені трудно ламаються.

Фрагментована сировина. Складається з напівокру
глих або неправильних поперечних зрізів, косих 
або  видовжених зрізів або також дрібних непра
вильних шматочків. Зрізи переважно близько 5 
мм завтовшки, 6–33 мм у діаметрі, зовні сірувато
коричневі або коричнюватожовті, з поздовжніми 
зморшками та борознами та зрідка бічними рубцями 
коренів. На поверхні зрізу зрідка виявляється вузька 
радіальносмугаста ксилема з тонкими тріщинами, 
які не досягають центру, коричнюватий камбій, 
здебільшого чіткий; зрідка видима  на проміжках 
темнокоричнева або сіруватокоричнева кільчас
тість. Наявні розсіяні цяточки та олійні порожнини 
коричнюватожовтого, червонуватокоричневого 
або темнокоричневого кольору. Периферійний зов
нішній шар здебільшого жовтавокоричневий або 
сіруватокоричневий. Старіші корені мають широку 
серцевину, що деколи утворює порожнину. Текстура 
тверда та щільна.

B. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
жовтавозеленого або жовтокоричневого кольо
ру. Переглядають під мікроскопом, використову
ючи хлоральгідрату розчин Р. У порошку виявля
ються такі діагностичні структури (Рис. 1797.1): 
жовтавокоричневі фрагменти корка з декількох 
шарів тонкостінних клітин (вигляд з поверхні [B], 
поперечний зріз [E]); фрагменти олійних каналів 
з оранжевокоричневим зернистим вмістом, дея
кі близько 50  мкм у діаметрі; численні фрагменти 
паренхіми з яйцеподібних клітин [F, D], окремі з 
прилеглими фрагментами олійних каналів (попере
чний зріз [Da]); фрагменти ксилеми [A, G] зі щіль
ною целюлозною ксилемною паренхімою [Aa, Gb] 
та здебільшого сітчастими судинами [Ac, Ga], проте 
зрідка наявні пористі, лігніфіковані або дещо лігні
фіковані судини, деколи з прилеглими фрагментами 
олійних каналів (поздовжній зріз [Ab]); фрагменти 
серцевинних променів, які складаються із вирівня
них прямокутних клітин (поздовжній зріз [J]); зрідка 
пучки довгих веретеноподібних волокон, зазвичай 
фрагментованих, близько 20 мкм у діаметрі, зі щі
линоподібними, V або Yподібними порами в обо
лонках (вигляд з поверхні [C]). Переглядають під 
мікроскопом, використовуючи розчин гліцерину Р. У 
порошку виявляються численні фрагменти  інуліну, 
нерівні, здебільшого кутасті, окремі крилоподібні, 
вільні [H] або в паренхімних клітинах [K].

Рисунок 1797.1. Діагностичні структури сосюреї коренів 
(ідентифікація В)
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С. Переглядають хроматограми, одержані у випро
буванні «Vladimiria souliei (Franch.) Y. Ling та Inula 
helenium L».

Результати: нижче наведено послідовність зон по
глинання на хроматограмах розчину порівняння та 
випробовуваного розчину. На хроматограмі випро
бовуваного розчину також можуть виявлятися інші 
слабі рожеві зони.

Верхня частина пластинки

________

________

дегідрокостус лактон: 
фіолетова зона

костунолід: сірувато
фіолетова зона

 _______

 ________

фіолетова зона 
(дегідрокостус лактон)

сіруватофіолетова зона 
(костунолід)

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Vladimiria souliei (Franch.) Y. Ling та Inula helenium L. 
Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 0.5 г здрібненої на по
рошок сировини (355) (2.9.12) додають 10 мл мети-
ленхлориду Р, обробляють ультразвуком протягом 
30  хв; фільтрують.

Розчин порівняння. 5 мг дегідрокостус лактону Р і 5  мг 
костуноліду Р розчиняють у метиленхлориді Р і до
водять об’єм розчину тим самим розчинником до 
10 мл.

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

Рухома фаза: циклогексан Р – метиленхлорид Р 
(1:5).

Нанесення: 2 мкл, смугами 8 мм.

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

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обробляють анісового альдегіду розчи-
ном  Р, нагрівають за температури 100 °С протягом 
5 хв і переглядають за денного світла.

Результати: на хроматограмі випробовуваного роз
чину не має виявлятися зони в середній третині та 
не має виявлятися фіолетової зони безпосередньо 
над зоною дегідрокостус лактону.

Аристолохієві кислоти (2.8.21, метод А). Сировина має 
витримувати випробування.

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 протягом 
2 год.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 4.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29).

Випробовуваний розчин. 0.300 г свіжоподрібненої 
на порошок сировини (355) (2.9.12) диспергують у 
50.0  мл метанолу Р у конічній колбі, закривають 
щільно і зважують. Обробляють ультразвуком про
тягом 30 хв і струшують протягом 1 год. Охолоджу
ють і знову зважують. Компенсують втрату розчину 
метанолом Р і ретельно перемішують. Фільтрують 
крізь мембранний фільтр (номінальний розмір 
пор — 0.45  мкм).

Розчин порівняння (а). 5.0 мг ФСЗ костуноліду роз
чиняють у 5 мл метанолу Р, енергійно струшують, 
доводять об’єм розчину тим самим розчинником до 
50.0 мл і ретельно перемішують.

Розчин порівняння (b). 2.5 мг дегідрокостус лактону  Р 
розчиняють у 5 мл розчину порівняння (а), енергій
но струшують, доводять об’єм розчином порівнян
ня  (а) до 25.0 мл і ретельно перемішують.

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

децилсилільний, ендкепований Р (5 мкм).

Рухома фаза: вода для хроматографії Р – метанол Р 
(35:65).

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 225 нм.

Інжекція: 10 мкл.

Час хроматографування: 20 хв.

Час утримування:  костуноліду — близько 8 хв; дегі
дрокостус лактону — близько 10 хв.

Придатність хроматографічної системи: розчин по
рівняння (b):
— ступінь розділення: не менше 3.0 між піками кос

туноліду та дегідрокостус лактону.

Вміст костуноліду, у відсотках, обчислюють за фор
мулою:

 
де А1 — площа піка костуноліду на хроматограмі 

випробовуваного розчину;
А2 — площа піка костуноліду на хроматограмі 

розчину порівняння (а);
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m1 — маса наважки сировини, використаної для 
приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

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

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

Вміст суми костуноліду та дегідрокостус лактону, у 
відсотках, обчислюють за формулою:

 
де А1 — площа піка костуноліду на хроматограмі 

випробовуваного розчину;
А2 — площа піка костуноліду на хроматограмі 

розчину порівняння (а);
А3 — площа піка дегідрокостус лактону на хро

матограмі випробовуваного розчину;
m1 — маса наважки сировини, використаної для 

приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

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

р — вміст костуноліду  у ФСЗ костуноліду, у 
відсот ках;

1.52 – коефіцієнт перерахунку дегідрокостус лак
тону на костунолід.


