
ДЕРЖАВНА ФАРМАКОПЕЯ УКРАЇНИ 2.2 1

П
РОЕКТ

ЖЕНЬШЕНЮ ЕКСТРАКТ СУХИЙ

Ginseng extractum siccum

GINSENG DRY EXTRACT

Екстракт сухий, одержаний із сировини, описаної у 
монографії «Женьшень».

Вміст: не менше 4.0 % суми гінсенозидів Rb1, Rb2, 
Rc, Rd, Re, Rf, Rg1 і Rg2, у перерахунку на гінсенозид 
Rb1 (C54H92O23; М.м. 1109) та сухий екстракт.

ВИРОБНИЦТВО

Екстракт виготовляють із лікарської рослинної 
сировини підхожим методом, використовуючи 
водно-спиртовий розчинник, відповідний міцності 
етанолу (35–90 %, об/об).

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Гігроскопічний порошок або ламка маса 
світло-коричнювато-жовтого кольору.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. 0.15 г випробовуваного екс-
тракту розчиняють у 10 мл розчину 70 % (об/об) ме-
танолу Р.

Розчин порівняння. 0.15 г ФСЗ женьшеню екстракту 
сухого розчиняють у 10 мл розчину 70 % (об/об) ме-
танолу Р.

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

Рухома фаза: етилацетат Р – вода Р – бутанол Р 
(25:50:100), попередньо розшарована протягом 10 хв. 
Використовують верхній шар.

Нанесення: 20 мкл (або 4 мкл), смугами 10 мм (або 
8 мм).

Відстань, що має пройти рухома фаза: 10 см (або 5 см) 
від лінії старту, у ненасиченій камері.

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обробляють анісового альдегіду розчином  Р 
і нагрівають при температурі від 100 °С до 105 °С про-
тягом 5–10 хв; переглядають при денному світлі.

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

Верхня частина пластинки

 ________

фіолетова зона 
(гінсенозиди Rg1 + Rg2)

слаба фіолетова зона 
(гінсенозид Rf)

фіолетова зона 
(гінсенозид Rе)

фіолетова зона 
(гінсенозид Rd)

слаба фіолетова зона

фіолетова зона                        
(гінсенозид Rс)

слаба фіолетова зона

 _________

фіолетова зона 
(гінсенозиди Rb1 + Rb2)

декілька нерозділених 
фіолетових і зеленуватих 
зон

                                  ________

фіолетова зона 
(гінсенозиди Rg1 + Rg2)

слаба фіолетова зона 
(гінсенозид Rf)

фіолетова зона 
(гінсенозид Rе)

фіолетова зона 
(гінсенозид Rd)

слаба фіолетова зона

фіолетова зона 
(гінсенозид Rс)

слаба фіолетова зона

                                _________

фіолетова зона 
(гінсенозиди Rb1 + Rb2)

декілька нерозділених 
фіолетових і зеленуватих 
зон

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Втрата в масі при висушуванні (2.8.17). Не більше 
7.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29).

Буферний розчин. 3.5 г динатрію гідрофосфат дигі-
драту Р і 7.2 г калію дигідрофосфату Р розчиняють у 
воді Р і доводять об’єм розчину тим самим розчин-
ником до 1000 мл.

Випробовуваний розчин. 0.100 г випробовуваного екс-
тракту розчиняють у буферному розчині та доводять 
об’єм розчину буферним розчином до 10.0  мл. Го-
тують картридж для пробопідготовки, що містить 
0.50 г силікагелю октадецилсилільного (45 мкм), ви-
користовуючи 5 мл метанолу Р, потім 20 мл води Р. 
5.0 мл аналізованого розчину наносять на верхівку 
картриджа. Картридж промивають 20 мл води Р, по-
тім 15 мл розчину 30 % (об/об) метанолу Р. Елюати 
відкидають після підтвердження, що гінсенозиди 
відсутні; інакше повторюють приготування розчину 
з картриджем іншої марки, де гінсенозиди не елюю-
ються  розчином 30 % (об/об) метанолу Р. Картридж 
елююють 20 мл метанолу Р, елюати збирають і упа-
рюють насухо під зниженим тиском. Одержаний за-
лишок розчиняють у 2.0 мл метанолу Р і фільтрують 
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крізь підхожий мембранний фільтр (номінальний 
розмір пор – 0.45 мкм).

Розчин порівняння (а). 0.100 г ФСЗ женьшеню  екстрак-
ту сухого розчиняють у буферному розчині та дово-
дять об’єм розчину буферним розчином до 10.0  мл. 
Готують картридж для пробопідготовки, що містить 
0.50 г силікагелю октадецилсилільного (45 мкм), ви-
користовуючи 5 мл метанолу Р, потім 20 мл води Р. 
5.0 мл аналізованого розчину наносять на верхівку 
картриджа. Картридж промивають 20 мл води Р, по-
тім 15 мл розчину 30 % (об/об) метанолу Р. Елюати 
відкидають після підтвердження, що гінсенозиди 
відсутні; інакше повторюють приготування розчину 
з картриджем іншої марки, де гінсенозиди не елюю-
ються  розчином 30 % (об/об) метанолу Р. Картридж 
елююють 20 мл метанолу Р, елюати збирають і упа-
рюють насухо під зниженим тиском. Одержаний за-
лишок розчиняють у 2.0 мл метанолу Р і фільтрують 
крізь підхожий мембранний фільтр (номінальний 
розмір пор – 0.45 мкм).

Розчин порівняння (b). 3.0 мг ФСЗ гінсенозиду Rb1 роз-
чиняють у метанолі Р і доводять об`єм розчину тим 
самим розчинником до 5.0 мл.

Розчин порівняння (с). 3.0 мг ФСЗ гінсенозиду Rg2  роз-
чиняють у метанолі Р і доводять об`єм розчину тим 
самим розчинником до 5.0 мл.

Розчин порівняння (d). 1.0 мл розчину порівнян-
ня (b) доводять розчином порівняння (с) до 
об`єму 2.0  мл.

Колонка:
— розмір: 0.125 м × 4.6 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хро ма тографії окта-

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

Рухома фаза:
— рухома фаза А: вода Р, pH якої доводять до 2 фос-

форною кислотою Р;
— рухома фаза В: ацетонітрил Р1;

Час 
(хв)

Рухома фаза А  
(%, об/об)

Рухома фаза В  
(%, об/об)

0 –8 80 20
8–40 80 → 60 20 → 40

40–45 60 → 40 40 → 60
45–47 40 → 0 60 → 100

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 203 нм.

Інжекція: 20 мкл.

Порядок виходу піків: гінсенозид Rg1, гінсенозид  Re, 
гінсенозид Rf, гінсенозид Rb1, гінсенозид Rg2, гінсе-
нозид Rc, гінсенозид  Rb2, гінсенозид Rd; залежить 
від експлуатаційних умов і стану колонки, гінсено-
зид Rb1 може елюювати до або після гінсено зиду 
Rg2.

Ідентифікація піків: використовують хроматограму, 
що надається до ФСЗ женьшеню екстракту сухого, 
і  хроматограму розчину порівняння (а) для іденти-
фікації піків гінсенозидів Rg1, Re, Rf, Rc, Rb2 і Rd; 
використовують хроматограмму розчину порівнян-
ня (b) для ідентифікації піка гінсенозиду Rb1; вико-
ристовують хроматограмму розчину порівняння (с) 
для ідентифікації піка гінсенозиду Rg2.

Відносне утримування до гінсенозиду Rb1 (час утри-
мування гінсенозиду Rb1 – близько 33 хв): гінсено-
зиду Rg1 – близько 0.53; гінсенозиду Re – близько 
0.54; гінсенозиду Rf – близько 0.88; гінсенозиду 
Rg2 – близько 0.98; гінсенозиду Rc – близько 1.04; 
гінсенозиду Rb2 – близько 1.08; гінсенозиду Rd– 
близько 1.17.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (d):
— ступінь розділення: не менше 1.5 між піками гін-

сенозиду Rg2 і гінсенозиду Rb1.

Вміст суми гінсенозидів Rb1, Rb2, Rc, Rd, Re, Rf, Rg1 
і Rg2, у перерахунку на гінсенозид Rb1, у відсотках, 
обчислюють за формулою:

 

де А1 — cума площ піків гінсенозидів Rb1, Rb2, Rc, 
Rd, Re, Rf, Rg1 і Rg2 на хроматограмі ви-
пробовуваного розчину;

А2 — площа піка гінсенозиду Rb1 на хромато-
грамі розчину порівняння (b);

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

m2 — маса наважки ФСЗ гінсенозиду Rb1, вико-
ристаного  для приготування розчину по-
рівняння (b), у грамах;

р — вміст гінсенозиду Rb1 у ФСЗ гінсенози-
ду Rb1, у відсотках.
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