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ГЛОДУ ЛИСТЯ ТА КВІТОК 
ЕКСТРАКТ РІДКИЙ, КІЛЬКІСНО 

ВИЗНАЧЕНИЙ

Crataegi folii cum flore extractum 
fluidum quantificatum

HAWTHORN LEAF AND FLOWER LIQUID ExTRAcT, 
QUANTIFIED

Екстракт рідкий, кількісно визначений, одержаний 
із сировини, описаної у монографії «Глоду листя та 
квітки».

Вміст: від 0.8 % до 3.0 % суми флавоноїдів, у пере-
рахунку на гіперозид (C21H20O12; М.м. 464.4).

ВИРОБНИЦТВО

Екстракт виготовляють із лікарської рослинної 
сировини підхожим способом, використовуючи 
етанол від 30 % (об/об) до 70 % (об/об).

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. 1.0 г випробовуваного екс-
тракту розводять у метанолі Р і доводять об’єм роз-
чину тим самим розчинником до 5 мл, струшують і 
фільтрують.

Розчин порівняння. 1.0 мг хлорогенової кислоти Р, 
2.5 мг гіперозиду Р розчиняють у метанолі Р і до-
водять об’єм розчину тим самим розчинником до 
10.0 мл.

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

Рухома фаза: мурашина  кислота безводна Р – вода Р – 
метилетилкетон Р – етилацетат Р (10:10:30:50).

Нанесення: 20 мкл (або 5 мкл), смугами.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 15 см (або 
6  см) від лінії старту.

Висушування: при температурі від 100 °С до 105 °С.

Виявлення: обприскують розчином 10 г/л дифеніл-
борної кислоти аміноетилового ефіру Р у метанолі Р, 
потім розчином 50 г/л макроголу 400 Р у метанолі Р, 
сушать на повітрі протягом 30 хв 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 флуоресці-
юючі зони.

Верхня частина пластинки

_________

гіперозид: жовтаво-
оранжева флуоресціююча 
зона

хлорогенова кислота: 
блакитна флуоресціююча 
зона

_________

                                 ________

жовтаво-зелена 
флуоресціююча зона

жовтаво-оранжева 
флуоресціююча зона 
(гіперозид)

блакитна флуоресціююча 
зона (хлорогенова 
кислота)

жовтаво-зелена 
флуоресціююча зона
                                 ________

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Етанол (2.9.10). Не менше 95 % (об/об) і не більше 
105  % (об/об) від номінального вмісту.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Вихідний розчин. Близько 0.400 г випробовуваного 
екстракту, точно зваженого, розводять в етанолі 
(60  %, об/об) Р і доводять об’єм розчину тим самим 
розчинником до 100.0 мл.

Випробовуваний розчин. 5.0 мл вихідного розчину 
поміщають у круглодонну колбу та упарюють на-
сухо під зниженим тиском. Одержаний залишок за 
допомогою 8 мл суміші метанол Р – оцтова  кис-
лота льодяна Р (10:100) переносять у мірну колбу 
місткістю 25 мл. Обполіскують круглодонну колбу 
3 мл суміші метанол Р – оцтова  кислота льодяна  Р 
(10:100) і одержаний розчин поміщають у ту саму 
мірну колбу місткістю 25 мл. До одержаного розчину 
додають 10.0 мл  розчину, що містить 25.0 г/л борної  
кислоти Р, 20.0 г/л щавлевої  кислоти Р у мурашиній 
кислоті безводній Р, і доводять об'єм розчину оцто-
вою кислотою безводною Р до 25.0 мл.

Компенсаційний розчин. 5.0 мл вихідного розчину 
поміщають у круглодонну колбу та упарюють на-
сухо під зниженим тиском. Одержаний залишок 
за допомогою 8 мл суміші метанол Р – оцтова кис-
лота льодяна Р (10:100) переносять у мірну колбу 
місткістю 25 мл. Обполіскують круглодонну колбу 
3 мл суміші метанол Р – оцтова кислота льодяна Р 
(10:100) і одержаний розчин поміщають у ту саму 
мірну колбу місткістю 25 мл. До одержаного розчину 
додають 10.0 мл мурашиної  кислоти безводної Р і до-
водять об'єм розчину оцтовою кислотою  безводною Р 
до 25.0 мл.
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Оптичну густину (2.2.25) випробовуваного розчину 
вимірюють через 30 хв після приготування за дов-
жини хвилі 410 нм відносно компенсаційного роз-
чину.

Вміст суми флавоноїдів, у перерахунку на гіперозид, 
у відсотках, обчислюють за формулою:

 
де А — оптична густина випробовуваного розчину 

за довжини хвилі 410 нм;
m — маса наважки випробовуваного екстракту, 

у грамах.

Використовують питомий показник поглинання 
гіперозиду, що дорівнює 405.
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