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ТИРЛИЧУ КОРЕНІ

Gentianae radix

GENTIAN ROOT

Висушені фрагментовані підземні органи Gentiana 
lutea L.

ВЛАСТИВОСТІ



Сировина має сильний і стійкий гіркий смак.



ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Сировина складається з поодиноких або розгалу-
жених напівциліндричних шматочків різної довжини 
(типово 5–15 см) та зазвичай 5–40 мм у діаметрі. По-
верхня жовтаво-коричнева або сірувато-коричнева, 
поперечний зріз жовтавого або червонувато-жовтого, 
але не червонувато-коричневого кольору. Корінь 
поздовжньо-зморшкуватий, зрідка вкритий рубця-
ми від корінців. Розгалуження кореневища часто 
несуть на верхівці бруньку, що оточена щільно роз-
ташованими рубцями листків. Кореневище і корінь 
ламкі, якщо вони висушені, і розламуються з рівним 
зламом, але вони швидко поглинають вологу і ста-
ють гнучкими. На поперечному зрізі виявляється з 
гладенькою поверхнею кора близько третини радіуса 
завтовшки, добре помітний камбій, що відділяє не-
чіткорадіальну, переважно паренхімну ксилему.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
світло-коричневого або жовтаво-коричневого ко-
льору. Переглядають під мікроскопом, використо-
вуючи хлоральгідрату розчин Р. У порошку виявля-
ються такі діагностичні структури (Рис. 0392.-1): 
фрагменти корка з багатокутних тонкостінних  
жовтаво-коричневих клітин (вигляд з поверхні [E]; 
фрагменти покривної тканини (поперечний зріз  [C]) 
із товстостінних жовтаво-коричневих клітин корка 
[Cа] та товстостінних коленхіматозних клітин (фе-
лодерма) [Cb]; фрагменти паренхіми (поздовжній 
зріз [В], поперечний зріз [D]) з клітин із помірно 
потовщеними оболонками, що містять краплі олії 
[Ba, Da], невеликі призматичні [Bb, Db] та дрібні 
голчасті кристали кальцію оксалату [Bc, Dc]; ізольо-
вані фрагменти лігніфікованих судин зі спіральним 
[H] або сітчастим [G] потовщенням і до 80 мкм у 
діаметрі; фрагменти ксилеми (поздовжній зріз [A], 
поперечний зріз [F]), що складаються із судин [Aa, 
Fa] і помірно товстостінних паренхімних клітин із 
краплями олії [Ab, Fb].

Рисунок 0392.-1. Діагностичні структури тирличу 
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 25 мл ме-
танолу Р, струшують протягом 15 хв і фільтрують. 
Фільтрат упарюють насухо за зниженого тиску за 
температури не вище 50 °С. Залишок переносять 
невеликими порціями метанолу Р до одержання 5 мл 
розчину, що може містити осад.

Розчин порівняння. 5 мг гіперозиду Р і 5 мг феназону Р 
розчиняють у 10 мл метанолу Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікаге-
лю F254 Р. 

Рухома фаза: вода Р – мурашина кислота безводна Р – 
етилформіат Р (4:8:88).

Нанесення: 20 мкл, смугами.

Відстань, що має пройти рухома фаза: у ненасиченій 
камері, 8 см від лінії старту.

Висушування: на повітрі.

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

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

Верхня частина пластинки
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феназон: зона поглинання

________

________

гіперозид: зона 
поглинання 

виражена зона 
поглинання

слаба зона поглинання 
(амарогентин)

________

________

виражена зона 
поглинання 
(гентіопікрозид)

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

Виявлення В: обприскують розчином 100 г/л калію 
гідроксиду Р у метанолі Р, потім свіжоприготова-
ним розчином 2 г/л міцного синього В солі Р  у суміші 
етанол Р – вода Р (50:50). Переглядають за  денного 
світла.

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

Верхня частина пластинки

________

________

гіперозид: коричнювато-
червона зона

виражена темно-
фіолетова зона

фіолетово-червона зона 
(амарогентин)

________

________

слаба світло-коричнева 
зона (гентіопікрозид)

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Інші види Gentiana. Переглядають хроматограми, 
одержані у випробуванні «Ідентифікація С», вияв-
лення В.

Результати: на хроматограмі випробовуваного роз-
чину не мають виявлятися фіолетові зони безпосе-
редньо над зоною амарогентину.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 6.0 %.

Показник гіркоти (2.8.15). Не менше 10 000.

Екстрактивні водорозчинні речовини. Не менше 33 %.

До 5.0 г здрібненої на порошок сировини (710) 
(2.9.12) додають 200 мл киплячої води Р, витримують 
протягом 10 хв, зрідка струшуючи, охолоджують, до-
водять об’єм водою Р до 200.0 мл і фільтрують. 20.0 мл 
фільтрату упарюють насухо на водяній бані, залишок 
висушують за температури від 100 °С до 105 °С. Маса 
залишку має бути не менше 0.165 г.


