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ВАЛЕРІАНИ НАСТОЙКА

Valerianae tinctura

VALERIAN tINctuRE

Настойка, одержана із сировини, описаної у  моно-
графії «Валеріани корені».

Вміст: не менше 0.015 % (м/м) сесквітерпенових кис-
лот, у перерахунку на валеренову кислоту (С15Н22О2; 
М.м. 234.3).

ВИРОБНИЦТВО

Настойку виготовляють із 1 частини лікарської 
рослинної сировини та 5 частин етанолу (60–80 %, 
об/об) підхожим методом.

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Рідина коричневого кольору.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. 5 мл випробовуваної на-
стойки доводять етанолом (70 %, об/об) Р до об’єму 
5 мл.

Розчин порівняння. 5 мг ацетоксивалеренової кислоти Р 
і 5 мг валеренової кислоти Р розчиняють у 20 мл ме-
танолу Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю Р 
(5–40 мкм) (або ТШХ-пластинка із шаром силікаге-
лю Р (2–10 мкм)).

Рухома фаза: оцтова кислота льодяна Р – етилаце-
тат Р – циклогексан Р (2:38:60).

Нанесення: 20 мкл (або 5 мкл), смугами 10 мм (або 
8 мм).

Відстань, що має пройти рухома фаза: 10 см (або 
6 см) від лінії старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обприскують анісового альдегіду 
розчином Р і нагрівають при температурі від 100 °С 
до 105 °С протягом 5–10 хв; переглядають при ден-
ному світлі.

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмі розчину порівняння та випробовува-
ного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину також можуть виявлятися інші фіолетові 
зони.

Верхня частина пластинки

_______

валеренова кислота: 
фіолетова зона

ацетоксивалеренова 
кислота: фіолетова зона

________

                                      ______
            

фіолетова зона 
(валеренова кислота)

фіолетова зона 
(ацетоксивалеренова 
кислота)

                                      ______

2 слабі або дуже слабі 
фіолетові зони

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Етанол (2.9.10). Не менше 95 % і не більше 105 % від 
кількості, зазначеної на етикетці.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29).

Випробовуваний розчин. 10.0 г випробовуваної на-
стойки розчиняють у 50.0 мл метанолу Р.

Розчин порівняння. Кількість ФСЗ валеріани екстрак-
ту сухого, що відповідає 1.0 мг валеренової кислоти, 
розчиняють у метанолі Р1 і доводять об'єм розчину 
тим самим розчинником до 10.0 мл. Обробляють 
ультразвуком протягом 10 хв, фільтрують крізь 
мембранний фільтр (номінальний розмір пор – 
0.45 мкм).

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

децилсилільний Р (5 мкм).

Рухома фаза:
— рухома фаза А: ацетонітрил Р1 – розчин 5 г/л фос-

форної кислоти Р (20:80);
— рухома фаза В: розчин 5 г/л фосфорної кислоти Р – 

ацетонітрил Р1 (20:80);
Час 
(хв)

Рухома фаза А 
(%, об/об)

Рухома фаза В 
(%, об/об)

0–5 55 45
5–18 55 → 20 45 → 80

18–22 20 80

Швидкість рухомої фази: 1.5 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 220 нм.

Інжекція: 20 мкл.

Ідентифікація піків: використовують хроматограму, 
що надається до ФСЗ валеріани екстракту сухого, та 
хроматограму розчину порівняння для ідентифіка-
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ції піків ацетоксивалеренової кислоти і валеренової 
кислоти.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння:
— відносне утримування до валеренової кисло-

ти (час утримування валеренової кислоти – 
близько 19 хв): ацетоксивалеренової кислоти – 
близь ко 0.5.

Вміст сесквітерпенових кислот, у відсотках, у пе-
рерахунку на валеренову кислоту, обчислюють за 
формулою: 

 
де А1 — площа піка ацетоксивалеренової кислоти 

на хроматограмі випробовуваного розчи-
ну;

А2 — площа піка валеренової кислоти на хрома-
тограмі випробовуваного розчину;

А3 — площа піка валеренової кислоти на хрома-
тограмі розчину порівняння;

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

m2 — маса наважки ФСЗ валеріани екстракту 
сухого, використаного для приготування 
розчину порівняння, у грамах;

р — вміст валеренової кислоти у ФСЗ валеріани 
екстракту сухого, у відсотках.
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