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УНКАРІЇ СТЕБЛА ІЗ ШИПАМИ

Uncariae rhynchophyllae ramulus cum 
uncis

UNCARIA STEM WITH HOOKS

Фрагменти висушених гілок або стебел Uncaria 
rhynchophylla (Mig.) Mig. ex Havil., кожен з яких не-
се парні гачкоподібні пагони (шипи).

Вміст: не менше 0.2 % суми алкалоїдів, у перерахун-
ку на ізоринхофілін (С22Н28N2O4; М.м. 384.5) і суху 
сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Гладенькі червонувато-коричневі фрагменти 
стебла, близько 2–3 см завдовжки, з парними гач-
коподібними шипами. Стебло циліндричне або 
напівквадратне, 2–5 мм у діаметрі, з тонкими поз-
довжніми смугами. Шипи округлі та загнуті донизу, 
парні, супротивні кожному іншому на стеблі; зрідка 
наявний лише 1 шип; шипи близько 1–5 см завдовж-
ки, із загостреною верхівкою та порівняно широкою 
основою. Рубці черешків та дугоподібних прилистків 
видимі на стеблі під шипом. На поперечному зрізі 
стебла виявляється центральна порожнина або губ-
часта білувата серцевина.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
червонувато-коричневого або жовтаво-коричневого 
кольору. Переглядають під мікроскопом, викорис-
товуючи хлоральгідрату розчин Р. У порошку виявля-
ються такі діагностичні структури (Рис. 2729.-1): ко-
ричневі фрагменти епідерми з нерівних багатокутних 
клітин (вигляд з поверхні [D]); фрагменти покрив-
ної тканини (поперечний зріз [A]), що складається 
з епідерми [Ab], вкритої товстою кутикулою [Aa], та 
коленхіматозних клітин паренхіми [Ac]; фрагменти 
флоемної паренхіми, деякі клітини якої містять піс-
коподібні кристали кальцію оксалату (поз довжній 
зріз [J]); численні перициклічні волокна, часто в гру-
пах, з товстими нежолобчастими оболонками [C]; 
склереїди корової паренхіми з дещо потовщеними 
оболонками та косими порами, що дуже варіюють 
за формою та розміром, деколи видовжені [G], іно-
ді прямокутні [H], ізольовані або в дрібних групах; 
фрагменти ксилеми [E, K], що складаються з круп-
них облямовано-пористих судин [Ka], облямовано-
пористих трахеїд [Kb], кільчастих судин [Ea], таких 
самих судин часто з прилеглим зов нішнім шаром 
серцевини з клітин із жолобчастими оболонками 
[Eb]; численні прямокутні клітини серцевинних 
променів (поздовжній зріз [F]) з клітин, оболонки 
яких рівномірно потовщені та пористі; фрагменти 
серцевини з від округлих до яйцеподібних клітин із 
дещо пористими оболонками [B].

Рисунок 2729.-1. Діагностичні структури ункарії стебел 
із шипами (ідентифікація В)

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 1.0 г здрібненої на по-
рошок сировини (355) (2.9.12) додають 1 мл аміа-
ку розчину концентрованого Р. Через 30 хв додають 
25 мл етилацетату Р і обробляють ультразвуком 
протягом 20 хв. Фільтрують і упарюють фільтрат 
насухо за зниженого тиску. Залишок розчиняють в 
1 мл метанолу Р, центрифугують і використовують 
надосадову рідину.

Розчин порівняння. 1 мг ізоринхофіліну Р та 1 мг рин-
хофіліну Р розчиняють у 2 мл метанолу Р.

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

Рухома фаза: вода Р – метанол Р – метиленхлорид  Р 
(1:15:125).

Нанесення: 5 мкл, смугами 8 мм.

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

Висушування: на повітрі.

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

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

______

ізоринхофілін: зона 
поглинання
______

ринхофілін: зона 
поглинання

зона поглинання

______

зона поглинання 
(ізоринхофілін)

______

зона поглинання

зона поглинання 
(ринхофілін)

зона поглинання
Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
10.0 %. 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 3.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29). Використовують 
свіжоприготовані розчини. Зберігають та хромато-
графують  їх за температури 5 °С, використовуючи 
охолоджений автосамплер.

Випробовуваний розчин. До 0.500 г здрібненої на по-
рошок сировини (710) (2.9.12) додають 3.0 мл аміа-
ку розчину концентрованого Р. Через 30 хв додають 
50.0 мл суміші рівних об’ємів метанолу Р і мети-
ленхлориду Р. Обробляють ультразвуком протягом 
30 хв. Фільтрують і упарюють фільтрат насухо за зни-
женого тиску. Залишок розчиняють у метанолі  Р і 
доводять об’єм розчину тим самим розчинником 
до 10.0 мл.

Розчин порівняння (а). 5.0 мг ФСЗ ізоринхофіліну роз-
чиняють у суміші рівних об’ємів метанолу Р і мети-
ленхлориду Р і доводять об’єм розчину тією самою 
сумішшю розчинників до 25.0 мл. 1.0 мл одержаного 
розчину доводять метанолом Р до 10.0 мл.

Розчин порівняння (b). 5.0 мг ФСЗ ункарії стебел із 
шипами екстракту сухого для перевірки придатнос-
ті хроматографічної системи розчиняють в 1.0 мл 
метанолу Р. Фільтрують крізь мембранний фільтр 
(номінальний розмір пор — 0.45 мкм).

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

децилсилільний, з розширеним діапазоном рH, енд-
кепований Р (5 мкм).

Рухома фаза: 
—рухома фаза А: розчин: 0.15 мл діетиламіну Р, до-

ведений водою для хроматографії Р до 1 л;
— рухома фаза В: ацетонітрил для хроматографії Р;

Час
(хв)

Рухома фаза А
(%, об/об)

Рухома фаза В
(%, об/об)

0–3 75 25
3–15 75 → 70 25 → 30

15–25 70 → 55 30 → 45
25–35 55 45
35–40 55 → 10 45 → 90

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 245 нм.

Інжекція: 10 мкл.

Ідентифікації піків: використовують хроматогра-
му, що надається до ФСЗ ункарії стебел із шипами 
екстракту сухого для перевірки придатності хро-
матографічної системи, та хроматограму розчину 
порівняння (b) для ідентифікації піків, відповідних 
алкалоїдам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 і 9; використовують хро-
матограму розчину порівняння (а) для ідентифікації 
піка ізоринхофіліну.

Відносне утримування до ізоринхофіліну (час утри-
мування ізоринхофіліну — близько 28 хв): алкалої-
ду 1 — близько 0.50; алкалоїду 2 — близько 0.58; ал-
калоїду 3 — близько 0.94; алкалоїду 4 — близько 0.97; 
алкалоїду 6 — близько 1.05; алкалоїду 7 — близь-
ко 1.13; алкалоїду 8 — близько 1.22; алкалоїду 9 — 
близько 1.27. Додаткові піки можуть бути наявні.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння:
—ступінь розділення: не менше 1.5 між піками алка-

лоїду 4 та ізоринхофіліну.

Вміст суми алкалоїдів, у перерахунку на ізоринхофі-
лін, у відсотках, обчислюють за формулою: 

 
де ΣA1 — сума площ піків алкалоїдів 1, 2, 3, 4, 6, 7, 

8, 9 та піка ізоринхофіліну на хроматограмі 
випробовуваного розчину;

A2 — площа піка ізоринхофіліну на хроматограмі 
розчину порівняння (а);

m1 — маса наважки сировини, використаної для 
приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

m2 — маса наважки ФСЗ ізоринхофіліну, вико-
ристаного для приготування розчину по-
рівняння (а), у грамах;

р — вміст ізоринхофіліну у ФСЗ ізоринхофіліну, 
у відсотках.


