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ГАРПАГОФІТУМУ ЛЕЖАЧОГО 
ЕКСТРАКТ СУХИЙ

Harpagophyti extractum siccum

DEVIL'S CLAW DRY EXTRACT

Екстракт сухий, одержаний із сировини, описаної в 
монографії «Гарпагофітуму лежачого корені». 

Вміст: не менше 1.5 % гарпагозиду (С24Н30О11; 
М.м. 494.5), у перерахунку на сухий екстракт.

ВИРОБНИЦТВО

Екстракт виготовляють із лікарської рослинної 
сировини підхожим методом, використовуючи воду 
або водно-спиртовий розчин, що відповідає міцності 
етанолу не більше (95 %, об/об).

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Порошок світло-коричневого кольору.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 1.0 г випробовуваного 
екстракту додають 10 мл метанолу Р і нагрівають у 
водяній бані при температурі 60 °С протягом 10 хв, 
охолоджують і  фільтрують.

Розчин порівняння. 1 мг гарпагозиду Р і 2.5 мг фрук-
този Р розчиняють в 1 мл метанолу Р.

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

Рухома фаза: вода Р – метанол Р – етилацетат Р 
(8:15:77).

Нанесення: 20 мкл, смугами.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 10 см від лінії 
старту.

Висушування: у потоці теплого повітря.

Виявлення: обприскують  розчином 10 г/л флороглю-
цину Р в  етанолі (96 %) Р, а потім хлористоводневою 
кислотою Р; нагрівають при температурі 80 °С про-
тягом 5–10 хв, переглядають при денному світлі.

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

Верхня частина пластинки

__________

гарпагозид: зелена зона

___________

фруктоза: жовтаво-сіра 
зона

                                  ________

зелена зона (гарпагозид)

                                   ________

жовта зона

світло-зелена зона

жовтаво-сіра зона може 
бути наявна (фруктоза)

коричнева зона
Розчин порівняння Випробовуваний розчин

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29).

Випробовуваний розчин. 0.350 г випробовуваного екс-
тракту поміщають у мірну колбу місткістю 100 мл, 
додають 90 мл метанолу Р, обробляють ультра-
звуком протягом 20 хв, охолоджують до кімнатної 
температури, доводять об’єм розчину метанолом Р 
до 100.0 мл і фільтрують крізь мембранний фільтр 
(номінальний розмір пор – 0.45 мкм).

Розчин порівняння. Вміст віали ФСЗ гарпагозиду  роз-
чиняють у метанолі Р  та доводять об'єм розчину тим 
самим розчинником до 10.0 мл.

Колонка:
— розмір: 0.10 м × 4.0 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії окта-

децилсилільний Р (5 мкм).

Рухома фаза: метанол Р – вода Р (50:50).

Швидкість рухомої фази: 1.5 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 278 нм.

Інжекція:10 мкл.

Час хроматографування: в 3 рази більше часу утри-
мування гарпагозиду.

Час утримування: гарпагозиду – близько 7 хв.

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

 
де А1 — площа піка гарпагозиду на хроматограмі 

випробовуваного розчину;
А2 — площа піка гарпагозиду на хроматограмі 

розчину порівняння;
m1 — маса наважки екстракту, використаного 

для приготування випробовуваного роз-
чину, у грамах;
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m2 — маса гарпагозиду у віалі  ФСЗ  гарпагозиду, 
у грамах.


