
ДЕРЖАВНА ФАРМАКОПЕЯ УКРАЇНИ 2.2 1

П
РОЕКТ

ВІТЕКСУ СВЯЩЕННОГО ПЛОДІВ 
ЕКСТРАКТ СУХИЙ

Agni casti fructus extractum siccum

AGNUS CASTUS FRUIT dRy exTRACT

Екстракт сухий, одержаний із сировини, описаної в 
монографії «Вітексу священного плоди». 

Вміст: не менше 0.10 % кастицину (С19Н18О8; 
М.м. 374.3), у перерахунку на сухий екстракт.

ВИРОБНИЦТВО

Екстракт виробляють із лікарської рослинної 
сировини підхожим методом, використовуючи 
етанол (40–80 %, об/об).

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Аморфний порошок коричневого кольору.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. 0.5 г випробовуваного екс-
тракту суспендують у 5 мл метанолу Р і обробля-
ють ультразвуком протягом 15 хв. Суміш енергійно 
струшують 3 або 4 рази під час процедури та філь-
трують.

Розчин порівняння. 1 мг кофейної кислоти Р і 4 мг го-
моорієнтину Р розчиняють у 10 мл метанолу Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка  із шаром силікаге-
лю F254 Р (5–40 мкм) (або ТШХ-пластинка із шаром 
силікагелю F254 Р (2–10 мкм)).

Рухома фаза: вода Р – мурашина кислота безводна Р  – 
толуол Р – тетрагідрофуран Р (1:2:8:16).

Нанесення: 12 мкл (або 3 мкл), смугами 10 мм (або 
8 мм).

Відстань, що має пройти рухома фаза: 11см (або 6  см) 
від лінії старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обробляють розчином 10 г/л дифенілборної 
кислоти аміноетилового ефіру Р у метанолі Р і вису-
шують у потоці холодного повітря, потім обробля-
ють розчином 50 г/л макроголу 400 Р у метанолі Р і 
переглядають в УФ-світлі за довжини хвилі 365 нм.

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

Верхня частина пластинки

кофейна кислота: блакитна 
флуоресціююча зона

________

_________

гомоорієнтин: жовта 
флуоресціююча зона

оранжева флуоресціююча 
зона та біла або блідо-
жовта фуоресціююча зона, 
частково накладаються

_______

декілька блакитних 
флуоресціюючих зон

 1 або 2 жовті 
флуоресціюючі зони

________

блакитна флуоресціююча 
зона
жовта флуоресціююча зона 
(гомоорієнтин)

жовта флуоресціююча зона
Розчин порівняння Випробовуваний розчин

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29).

Випробовуваний розчин. 0.200 г  випробовуваного екс-
тракту суспендують із 15 мл метанолу Р, обробляють  
ультразвуком протягом 5 хв і доводять об’єм розчи-
ну тим самим розчинником до 20.0 мл. Фільт рують 
крізь мембранний фільтр (номінальний розмір пор 
– 0.45 мкм).

Розчин порівняння. Суспендують кількість ФСЗ ві-
тексу священного плодів екстракту сухого, що від-
повідає 0.10 мг кастицину у 7.5 мл метанолу Р, об-
робляють ультразвуком протягом 5 хв, доводять тим 
самим розчинником до об'єму 10.0 мл і фільтрують 
крізь мембранний фільтр (номінальний розмір 
пор –  0.45 мкм).

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

децилсилільний, ендкепований Р (5 мкм).

Рухома фаза:
— рухома фаза А: розчин 5.88 г/л фосфорної кисло-

ти Р;
— рухома фаза В: ацетонітрилР;

Час
(хв)

Рухома фаза А
(%, об/об)

Рухома фаза В
(%, об/об)

0–30 70 → 45 30 → 55

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 348 нм.

Інжекція: 10 мкл.

Ідентифікація піків: використовують хроматограму, 
що надається до ФСЗ вітексу священного плодів  екс-
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тракту сухого, і хроматограму розчину порівняння  
для ідентифікації піків пендулетину та кастицину.

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

дулетину та кастицину.

Вміст кастицину, у відсотках, обчислюють за фор-
мулою:

де А1 — площа піка кастицину на хроматограмі ви-
пробовуваного розчину;

А2 — площа піка кастицину на хроматограмі роз-
чину порівняння;

m1 — маса наважки екстракту, використаного 
для приготування випробовуваного роз-
чину, у грамах;

m2 — маса наважки ФСЗ вітексу священного пло-
дів екстракту сухого, використаного для 
приготування розчину порівняння, у гра-
мах;

p — вміст кастицину у ФСЗ вітексу священного 
плодів екстракту сухого, у відсотках.


