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ШАВЛІЇ 
ЧЕРВОНОКОРЕНЕВИЩНОЇ 
КОРЕНІ ТА КОРЕНЕВИЩА

Salviae miltiorrhizae radix et rhizoma

SALVIA MILTIORRHIZA ROOT AND RHIZOME

Висушені цілі або фрагментовані кореневища та 
корені Salvia miltiorrhiza Bunge, зібрані весною або 
восени.

Вміст:
— сальвіанолова кислота В (С36Н30О16; М.м. 719): не 

менше 3.0 %, у перерахунку на суху сировину;
— таншинон ІІА (С19Н18О3; М.м. 294.3): не менше 

0.12 %, у перерахунку на суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Кореневище коротке, товсте, деколи із залиш
ками стебла на верхівці. Корені численні, близько 
10–20 см завдовжки та 0.3–1 см у діаметрі, цилінд
ричні та дещо покручені, деякі розгалужені, з біч
ними коренями та корінцями. Зовнішня поверхня 
червонуватокоричневого або темночервонувато
коричневого кольору, з помітною поздовжньою сму
гастістю. На корі старих коренів трапляються луски 
пурпуровокоричневого кольору. Текстура тверда 
та крихка. Злам м’який, тріщинуватий або май
же рівний і щільний, із  червонуватокоричневою 
зовнішньою частиною та сіруватожовтою або 
пурпуровокоричневою деревиною з пучками судин 
жовтавобілого кольору, розташованих радіально.

Культивари порівняно крупніші, близько 0.5–1.5 см 
у діаметрі. Зовнішня поверхня коричнювато
червоного кольору, поздовжньозморшкувата. Кора 
щільно зростається з деревиною та трудно відокрем
люється. Текстура щільна, злам порівняно рівний.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
коричнюваточервоного кольору. Переглядають 
під мікроскопом, використовуючи хлоральгідрату 
розчин  Р. У порошку виявляються такі діагностичні 
структури (Рис. 2663.1): фрагменти корка з майже 
прямокутних або багатокутних клітин, до 150 мкм у 
діаметрі, що містять жовтавокоричневий пігмент 
(вигляд із поверхні [А], поперечний зріз [E]); фраг
менти паренхіми (поздовжній зріз [C]) з багато
кутних або видовжених клітин, часто септованих 
[Ca]; фрагменти паренхіми (поперечний зріз [B]) з 
округлих клітин;  ксилемні волокна зазвичай в пуч
ках [F], довгі та веретеноподібні, з пористими обо
лонками, що виглядають як ключкоподібні або косі 
щілини; дуже численні сітчасті або пористі судини, 
3–120 мкм у діаметрі, вільні, в пучках (поздовжній 

зріз [D], поперечний зріз [G]) або деколи з волок
нами [Fa].

Рисунок 2663.1. Діагностичні структури шавлії 
червонокореневищної коренів та кореневищ (iдентифікація 

В)

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 1 г здрібненої на порошок 
сировини (355) (2.9.12) додають 40 мл метанолу Р, 
обробляють ультразвуком протягом 15 хв, фільтру
ють і фільтрат випарюють до об’єму 1 мл.

Розчин порівняння. 2 мг сальвіанолової кислоти В Р 
і 2 мг таншинону ІІА Р розчиняють у 1 мл метано-
лу Р.

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

Рухома фаза: метанол Р – мурашина кислота безвод-
на Р – толуол Р – метиленхлорид Р – етилацетат Р 
(5:20:20:30:40).

Нанесення: 5 мкл, смугами 8 мм.

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

Висушування: на повітрі.

Виявлення А: переглядають за денного світла.

Результати А: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробовува
ного розчину. У верхній третині та середній частині 
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хроматограми випробовуваного розчину також мо
жуть виявлятися інші слабі зони.

Верхня частина пластинки

таншинон ІІА: яскраво 
виражена червона зона 

______

сальвіанолова кислота В: 
слаба сіра зона
______

яскраво виражена червона 
зона (таншинон ІІА)

оранжева зона
______

слаба коричнюватозелена 
зона
слаба сіра зона 
(сальвіанолова кислота В)

______

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

Виявлення B: переглядають в УФсвітлі за довжини 
хвилі 254 нм.

Результати B: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробовува
ного розчину. У верхній третині та середній частині 
хроматограми випробовуваного розчину також  мо
жуть виявлятися інші слабі зони.

Верхня частина пластинки

таншинон ІІА: яскраво 
виражена зона 
поглинання

______

сальвіанолова кислота В: 
яскраво виражена зона 
поглинання
______

яскраво виражена зона 
поглинання (таншинон ІІА)

зона поглинання
______

зона поглинання

яскраво виражена зона 
поглинання (сальвіанолова 
кислота В)

______

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 протя
гом 2 год.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 10.0 %.

Зола, нерозчинна в хлористоводневій кислоті (2.8.1). Не 
більше 3.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29). Розчини захищають 
від світла.

Випробовуваний розчин. 0.30 г здрібненої на порошок 
сировини (355) (2.9.12) диспергують у 50.0 мл роз

чину 70 % (об/об) метанолу Р, обробляють ультра
звуком протягом 1 год і фільтрують крізь мембран
ний фільтр (номінальний розмір пор — 0.45 мкм).

Розчин порівняння (а). 5.0 мг ФСЗ таншинону ІІА роз
чиняють у метанолі Р і доводять об’єм розчину тим 
самим розчинником до 50.0 мл. 2.0 мл одержаного 
розчину доводять метанолом Р до об’єму 10.0 мл.

Розчин порівняння (b). 5.0 мг ФСЗ сальвіанолової  
кислоти В  розчиняють у метанолі Р і доводять об’єм 
розчину тим самим розчинником до 25.0 мл.

Розчин порівняння (с). 1 мг розмаринової кислоти Р 
розчиняють у метанолі Р, додають 5 мл розчину по
рівняння (b) і доводять об’єм розчину метанолом Р 
до 10.0 мл.

Колонка: 
— розмір: 0.25 м × 4.6 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії окта-

децилсилільний, ендкепований Р (5 мкм).

Рухома фаза: 
— рухома фаза А: розчин 0.1% (об/об) мурашиної кис-

лоти безводної Р;
— рухома фаза В: ацетонітрил для хроматографії Р;

Час 
(хв)

Рухома фаза А 
(%, об/об)

Рухома фаза В 
(%, об/об)

0–10 79 → 71 21 → 29
10–15 71 → 65 29 → 35
15–25 65 → 28 35 → 72
25–37 28 → 0 72 → 100

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 280 нм.

Інжекція: 10 мкл.

Ідентифікація піків: використовують хроматограму 
розчину порівняння (а) для ідентифікації піка тан
шинону ІІА та хроматограму розчину порівняння (b) 
для ідентифікації піка сальвіанолової кислоти В.

Відносне утримування до таншинону ІІА (час 
утримування таншинону ІІА— близько 33 хв): 
розмаринової кислоти — близько 0.3; сальвіанолової 
кислоти В — близько 0.4.

Придатність хроматографічної системи: розчин по
рівняння (с):
— ступінь розділення: не менше 5.0 між піками розма

ринової кислоти  та сальвіанолової кислоти В;
— коефіціент симетрії: не більше 2.0 для піка саль

віанолової кислоти В на хроматограмі розчину 
порівняння  (b).

Вміст таншинону ІІА, у відсотках, обчислюють за 
формулою:

 
де A1 — площа піка таншинону ІІА на хроматограмі 

випробовуваного розчину;
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A2 — площа піка таншинону ІІА на хроматограмі 
розчину порівняння (а);

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

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

р1 — вміст таншинону ІІА у ФСЗ таншинону ІІА, 
у відсотках.

Вміст сальвіанолової кислоти В, у відсотках, обчис
люють за формулою:

 
де A1 — площа піка сальвіанолової кислоти В на 

хроматограмі випробовуваного розчину;
A2 — площа піка сальвіанолової кислоти В на 

хроматограмі розчину порівняння (b);
m1 — маса наважки сировини, використаної для 

приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

m2 — маса наважки ФСЗ сальвіанолової кисло-
ти В, використаної для приготування роз
чину порівняння (b), у грамах;

р2 — вміст сальвіанолової кислоти В у ФСЗ 
сальвіа нолової кислоти В, у відсотках.


