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СОФОРИ ЖОВТІЮЧОЇ КОРЕНІ

Sophorae flavescentis radix

LIGHTYELLOW SOPHORA ROOT

Цілі або фрагментовані висушені корені Sophora fla-
vencens  Aiton із видаленими кореневою шийкою та 
корінцями, зібрані навесні або восени.

Вміст: не менше 1.2 % суми матрину (С15Н24N2О; 
М.м. 248.4) та оксиматрину  (С15Н24N2О2; М.м. 264.4), 
у перерахунку на суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Корінь циліндричний, зазвичай розгалужений у 
нижній частині, 10–0 см завдовжки, 1–6.5 см у діа-
метрі, зовні сірувато-коричневий або коричнювато-
жовтий, з поздовжніми зморшками та поперечно-  
видовженими сочевичкоподібними опуклостями. 
Зовнішня кора тонка, зазвичай поламана та загнута 
назад, легко злущується; відкрита поверхня жовта та 
гладенька. Текстура тверда та корені трудно лама-
ються. Злам волокнистий. Зрізи 3–6 мм завтовшки; 
поверхня поперечного зрізу жовтаво-біла з радіаль-
ними лініями та щілинами; деколи виявляються су-
динні пучки, розташовані концентричними колами  
або розсіяні безладно.

B. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
блідо-коричнювато-жовтого кольору. Переглядають 
під мікроскопом, використовуючи хлоральгідрату 
розчин Р. У порошку виявляються такі діагностичні 
структури (Рис. 2440.-1):  численні нелігніфіковані 
волокна, поодинокі або в групах [C, G], зазвичай  
оточені кристалоносними обкладками з кальцією 
оксалатом [Ca]; окремі волокна з прилеглими кліти-
нами серцевинних променів із дещо потовщеними 
або пористими оболонками [Ga]; судини ксилеми 
пористі або сітчасті [K, L], 50–200 мкм у діаметрі; 
призматичні кристали кальцію оксалату 10–25 мкм 
у діаметрі, ізольовані [B] або в клітинах паренхіми 
[Da], деколи кілька призматичних кристалів у тій 
самій клітині, або навколо волокон утворюється 
кристалоносна обкладка [Ca]; численні фрагмен-
ти паренхіми з від округлих до яйцеподібних, дещо 
пористих клітин [D]; фрагменти корка (вигляд з по-
верхні [A]) з багатокутних клітин, тонкосітчастих 
зовні; зрідка склереїди або в групах [F], або часті-
ше ізольовані [E]. Переглядають під мікроскопом, 
використовуючи розчин 50 % (об/об) гліцерину Р. У 
порошку виявляються численні крохмальні зерна, 
в клітинах паренхіми [J] або ізольовані [H], окремі 
прості, більшість 2–8-компонентні різного розміру; 
центр крохмалеутворення, зазвичай видимий.

Рисунок 2440.-1. Діагностичні структури софори 
жовтіючої коренів  (ідентифікація В)

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 1.0 г здрібненої на 
порошок сировини (355) (2.9.12) додають 20 мл 
води Р. Нагрівають на водяній бані зі зворотним 
холодильником за температури до 90 °С протягом 
30 хв, відстоюють до охолодження і центрифугують 
протягом 5 хв. 5 мл надосадової рідини доводять 
метанолом Р до 10 мл. Формується білий осад. 
Центрифугують протягом 5 хв і використовують 
прозору, дещо жовту  надосадову рідину.

Розчин порівняння. 1 мг бруцину Р та 1 мг хініну Р роз-
чиняють у 5 мл етанолу (96 %) Р.

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

Рухома фаза: аміаку розчин концентрований – мета-
нол Р – метиленхлорид Р (5:10:85).

Нанесення: 5 мкл, смугами 8 мм.

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

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обробляють калію йодовісмутату розчи-
ном Р, потім водню пероксиду розчином розведеним  Р, 
поки оранжеві або коричневі зони стануть видимі  
знову на жовтому тлі; переглядають за денного світ-
ла.

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

Верхня частина пластинки

________
оранжево-червона зона 
(бруцин)

оранжево-червона зона 
(хінін)
________

слаба коричнева або 
оранжево-червона зона

коричнева або оранжево-
червона зона

 _______

 ________

2 або 3 яскраві коричневі 
або оранжево-червоні 
зони

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
11.0  %. 1.000 г здрібненої на порошок сировини 
(355) (2.9.12) сушать за температури 105 °С.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 8.0 %.

Зола, нерозчинна в хлористоводневій кислоті (2.8.1). Не 
більше 1.5 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29).

Випробовуваний розчин. До 3.00 г здрібненої на по-
рошок сировини (355) (2.9.12) додають 0.5 мл аміаку 
розчину концентрованого Р і 25.0 мл метиленхлори-
ду  Р, зважують і обробляють ультразвуком протягом 
30 хв. Відстоюють до охолодження, зважують і до-
водять до вихідної маси метиленхлоридом Р, ретельно 
струшують і фільтрують.  5.0 мл фільтрату перено-
сять на хроматографічну колонку близько 0.2 м зав-
довжки та 10 мм внутрішнього діаметру, заповнену 
5 г алюмінію оксиду нейтрального Р (60–210 мкм). 
Елююють 20 мл суміші метанол Р – метиленхлорид Р 
(3:7). Елюат упарюють насухо. Залишок розчиняють 
в етанолі (96 %) Р і доводять тим самим розчинником 
до 10.0 мл.

Розчин порівняння. 5.0 мг ФСЗ матрину і 5.0 мг 
ФСЗ оксиматрину розчиняють у суміші етанол Р – 
ацетонітрил Р (2:8) і доводять тією самою сумішшю 
розчинників до 5.0 мл.  1.0 мл одержаного розчину 
доводять сумішшю етанол Р – ацетонітрил Р (2:8) 
до 20.0 мл.

Колонка:
— розмір: 0.125 м × 4.0 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії амі-

нопропілсилільний Р (5 мкм).

Рухома фаза: розчин 1 % (об/об) фосфорної кислоти Р 
в етанолі (96 %) Р – ацетонітрил для хроматографії Р 
(20:80).

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 220 нм.

Інжекція: 20 мкл.

Час утримування:  матрину — близько 14 хв; окси-
матрину — близько 24 хв.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння:
— ступінь розділення: не менше 5.0 між піками ма-

трину та оксиматрину.

Вміст суми матрину та оксиматрину, у відсотках, 
обчислюють за формулою:

 
де А1 — площа піка матрину на хроматограмі ви-

пробовуваного розчину;
А2 — площа піка матрину на хроматограмі роз-

чину порівняння;
А3 — площа піка оксиматрину на хроматограмі 

випробовуваного розчину;
А4 — площа піка оксиматрину на хроматограмі 

розчину порівняння;
m1 — маса наважки сировини, використаної для 

приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

m2 — маса наважки ФСЗ  матрину, використано-
го для приготування розчину порівняння, 
у грамах;

m3 — маса наважки ФСЗ  оксиматрину, викорис-
таного для приготування розчину порів-
няння, у грамах;

р1 — вміст матрину у ФСЗ матрину, у відсот-
ках;

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


