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ГІНКГО ЕКСТРАКТ СУХИЙ, 
РАФІНОВАНИЙ ТА КІЛЬКІСНО 

ВИЗНАЧЕНИЙ

Ginkgonis extractum siccum 
raffinatum et quantificatum

GINKGO DRY EXTRACT, REFINED AND QUANTIFIED

Екстракт сухий, рафінований та кількісно визначе-
ний, одержаний із сировини, описаної у монографії 
«Гінкго листя».

Вміст:
 – флавоноїди, у перерахунку на флавонові глікозиди 

(М.м. 756.7): не менше 22.0 % і не більше 27.0 %, 
у перерахунку на сухий екстракт;

– білобалід: не менше 2.6 % і не більше 3.2 %, у пере-
рахунку на сухий екстракт;

– гінкголіди А, В і С: не менше 2.8 % і не більше 3.4  %, 
у перерахунку на сухий екстракт;

– гінкголові кислоти: не більше 5 ppm, у перерахунку 
на сухий екстракт.

ВИРОБНИЦТВО

Екстракт виготовляють із лікарської рослинної 
сировини підхожим методом, використовуючи 
органічні розчинники та їхні суміші із водою, фізичні 
стадії розділення, а також інші підхожі методи.

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Порошок або крихка маса яскраво-жовто-
коричневого кольору.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. 20.0 мг випробовуваного екс-
тракту розчиняють у 10 мл суміші вода Р – метанол  Р 
(2:8).

Розчин порівняння. 1.0 мг хлорогенової  кислоти Р і 
3.0 мг рутину Р розчиняють у 20 мл метанолу Р.

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 – оцто-
ва кислота льодяна Р – вода Р – етилацетат Р 
(7.5:7.5:17.5:67.5).

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

Відстань, що має пройти рухома фаза: 17 см (або 6 см) 
від лінії старту.

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

Виявлення: гарячу пластинку обприскують розчином 
10 г/л дифенілборної кислоти аміноетилового ефіру Р  
у метанолі Р, потім обприскують розчином 50 г/л 
макроголу 400 Р у метанолі Р. Пластинку сушать на 
повітрі протягом 30 хв і переглядають в УФсвітлі 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

__________

хлорогенова кислота: 
блакитна флуоресціююча 
зона

рутин: жовтаво-коричнева 
флуоресціююча зона

___________ 

синя флуоресціююча зона

декілька слабо  
забарвлених зон
                                _________

коричнева флуоресціююча 
зона
зелена флуоресціююча 
зона
зона інтенсивної 
блакитної флуоресценції, 
що іноді перекривається 
зеленувато-коричневою 
флуоресціюючою зоною

одна або дві зелені 
флуоресціюючі  
зони

одна або дві жовтаво-
коричневі флуоресціюючі 
зони
                                _________

декілька зелених і 
жовтаво-коричневих 
флуоресціюючих зон

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Флавоноїди. Рідинна хроматографія (2.2.29).

Випробовуваний розчин. 0.200 г випробовуваного 
екстракту розчиняють у 20 мл метанолу Р, додають 
15.0 мл хлористоводневої кислоти розведеної Р і 5 мл 
води  Р і доводять об’єм розчину метанолом Р до 
50.0 мл. 10.0 мл одержаного розчину переносять у 
віалу із коричневого скла місткістю 10 мл. Віалу за-
кривають щільною гумовою мембранною  пробкою 
та обжимають алюмінієвим ковпачком, нагрівають 
на водяній бані протягом 25 хв і охолоджують до 
температури 20 °С.

Розчин порівняння. 10.0 мг ФСЗ кверцетину дигідра-
ту розчиняють у 20 мл метанолу Р, додають 15.0 мл 
хлористоводневої кислоти розведеної Р, 5 мл води Р і 
доводять об'єм розчину метанолом Р до 50.0 мл.
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Колонка:
— розмір: 0.125 м × 4 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії окта-

децилсилільний Р (5 мкм);
— температура: 25 °С.

Рухома фаза:
— рухома фаза А: розчин 0.3 г/л фосфорної кислоти Р, 

рН якого доводять до 2.0;
— рухома фаза В: метанол Р;

Час 
(хв)

Рухома фаза А
(%, об/об)

Рухома фаза В
(%, об/об)

0–1 60 40
1–20 60 → 45 40 → 55

20–21 45 → 0 55 → 100
21–25 0 100

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 370 нм.

Інжекція: 10 мкл.

Відносне утримування до кверцетину (час утриму-
вання кверцетину – близько 12.5 хв): кемпферолу — 
близько 1.4; ізорамнетину — близько 1.5.

Придатність хроматографічної системи: випробо-
вуваний розчин:
— ступінь  розділення: не менше 1.5 між піками кемп-

феролу та ізорамнетину.

Визначають суму площ усіх піків від піка кверцетину 
до піка ізорамнетину на хроматограмі випробовува-
ного розчину (див. Рис. 1827.-1).

Вміст флавоноїдів, у перерахунку на флавонові глі-
козиди, у відсотках, обчислюють за формулою:

 

де F1 — cума площ усіх піків від піка кверцетину до 
піка ізорамнетину на хроматограмі випро-
бовуваного розчину;

F2 — площа піка кверцетину на хроматограмі 
розчину порівняння;

m1 — маса наважки ФСЗ кверцетину дигідрату, 
використаного для приготування розчину 
порівняння, у грамах;

m2 — маса наважки екстракту, використаного  
для приготування випробовуваного роз-
чину, у грамах;

р — вміст кверцетину безводного у ФСЗ квер-
цетину дигідрату, у відсотках.

Рисунок 1827.-1. Хроматограма, одержана у кількісному визначенні флавоноїдів у гінкго  екстракті сухому 
рафінованому та кількісно визначеному

 1. кверцетин 2. кемпферол 3. ізорамнетин
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Терпенові лактони. Рідинна хроматографія (2.2.29).

Випробовуваний розчин. 0.120 г випробовуваного екс-
тракту поміщають у мірний стакан місткістю 25 мл 
і розчиняють, струшуючи у 10 мл фосфатного бу-
ферного розчину рН 5.8 Р. Одержаний розчин пере-
носять на хроматографічну колонку близько 0.15  м 
завдовжки та близько 30 мм внутрішнього діаметра, 
що містить 15 г кізельгуру для хроматографії Р. Мір-
ний стакан промивають 2 порціями, по 5  мл кожна, 
фосфатного буферного розчину рН 5.8  Р, переносять 
змиви на хроматографічну колонку і відстоюють 
протягом  15 хв. Елюють  100 мл етилацетату Р. 
Елюат упарюють насухо під тиском не вище 4 кРа 
у водяній бані при температурі 50 °С. Залишок роз-
чинника видаляють у потоці повітря. Одержаний 
залишок розчиняють у 2.5 мл рухомої фази.

Розчин порівняння (а). 30.0 мг ФСЗ бензилового спирту 
розчиняють у рухомій фазі і доводять об’єм розчину 
рухомою фазою до 100.0 мл.

Розчин порівняння (b). 0.120 г ФСЗ гінкго екстракту 
сухого для ідентифікації піка поміщають у мірний 
стакан місткістю 25 мл і розчиняють, струшуючи 
у 10 мл фосфатного буферного розчину рН 5.8 Р, як 
описано для випробовуваного розчину.

Колонка:
— розмір: 0.25 м × 4 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії октил-

силільний Р (5 мкм);
— температура: 25 °С.

Рухома фаза: тетрагідрофуранР – метанол Р – во-
да  Р (10:20:75).

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: рефрактометрично при температурі 
35 °С.

Інжекція: 100 мкл.

Ідентифікація піків: використовують хроматограму, 
що надається до ФСЗ гінкго екстракту сухого для 
ідентифікації піка, і  хроматограму розчину порів-
няння (b) для ідентифікації піків білобаліду і гінк-
голідів А, В, С.

Придатність хроматографічної системи:
— хроматограма розчину порівняння (b) має бути 

подібною до хроматограми, що надається до ФСЗ 
гінкго екстракту сухого для ідентифікації піка.

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

 

Вміст гінкголіду А, у відсотках, обчислюють за фор-
мулою:

 

Вміст гінкголіду В, у відсотках, обчислюють за фор-
мулою:

 

Вміст гінкголіду С, у відсотках, обчислюють за фор-
мулою:

 

де F1 — площа піка білобаліду на хроматограмі ви-
пробовуваного розчину;

F2 — площа піка гінкголіду А на хроматограмі 
випробовуваного розчину;

F3 — площа піка гінкголіду В на хроматограмі 
випробовуваного розчину;

F4 — площа піка гінкголіду С на хроматограмі 
випробовуваного розчину;

F5 — площа піка бензилового спирту на хрома-
тограмі розчину порівняння (а);

m1 — маса наважки ФСЗ бензилового спирту, ви-
користаного для приготування розчину по-
рівняння (а), у грамах;

m2 — маса наважки екстракту, використаного  
для приготування випробовуваного роз-
чину, у грамах;

р — вміст бензилового спирту  у ФСЗ бензило-
вого спирту, у відсотках.

Вміст суми гінкголідів А, В і С, у відсотках, обчис-
люють за формулою:

 

де GA — вміст гінкголіду А, у відсотках;
GB — вміст гінкголіду В, у відстоках;
GC — вміст гінкголіду С, у відсотках.

Гінкголові кислоти. Рідинна хроматографія (2.2.29).

Випробовуваний розчин. 0.500 г здрібненого на по-
рошок випробовуваного екстракту розчиняють у 
8 мл метанолу Р, обробляють ультразвуком, якщо 
необхідно, і  доводять об’єм розчину тим самим роз-
чинником до 10.0 мл. Центрифугують, якщо необ-
хідно.

Розчин порівняння. 10.0 мг ФСЗ гінкголових кислот 
розчиняють у 8 мл метанолу Р, якщо необхідно, об-
робляють ультразвуком, доводять об’єм розчину тим 
самим розчинником до 10.0 мл. 2.0 мл одержаного 
розчину доводять метанолом Р до об’єму 10.0 мл.

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

силільний Р (5 мкм);
— температура: 35 °С.

Рухома фаза:
— рухома фаза А: 0.1 мл трифтороцтової кислоти Р 

доводять водою Р до об’єму 1000 мл;
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— рухома фаза В: 0.1 мл трифтороцтової кислоти Р 
доводять ацетонітрилом Р до об’єму 1000 мл;

Час 
(хв)

Рухома фаза А
(%, об/об)

Рухома фаза В
(%, об/об)

0–30 25 → 10 75 → 90

30–35 10 90
35–36 10 → 25 90 → 75
36–45 25 75

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 210 нм.

Інжекція: 50 мкл.

Ідентифікація піків: використовують хроматограму, 
що надається до ФСЗ гінкголових кислот, і  хрома-
тограму випробовуваного розчину для ідентифікації 
піків гінкголових кислот С13, С15 і С17.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння:
— ступінь  розділення: не менше 2.0 між піками гінк-

голових кислот С13 і С15;
– фактор симетрії: від 0.8 до 2.0 для піків гінкголо-

вих кислот С13, С15 і С17.

Вміст гінкголових кислот, у перерахунку на гінк-
голову кислоту С17, у частинах на мільйон частин 
(ррm), обчислюють за формулою:

 

де А1 — cума площ піків гінкголових кислот С13, 
С15 і С17 на хроматограмі випробовува-
ного розчину;

А2 — площа піка гінкголової кислоти С17 на хро-
матограмі розчину порівняння;

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

m2 — маса наважки ФСЗ гінкголових кислот, ви-
користана  для приготування розчину по-
рівняння, у грамах;

р — вміст гінкголової кислоти С17 у ФСЗ гінк-
голових кислот, у відсотках.


