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ЗВІРОБОЮ ЕКСТРАКТ СУХИЙ, 
КІЛЬКІСНО ВИЗНАЧЕНИЙ

Hyperici herbae extractum siccum 
quantificatum

ST. JOHN'S WORT DRY EXTRACT, QUANTIFIED

Екстракт сухий, кількісно визначений, одержаний із 
сировини, описаної у монографії «Звіробій».

Вміст:
 – сума гіперицинів, у перерахунку на гіперицин 

(С30Н16О8; М.м. 504.5): не менше 0.10 % і не більше 
0.30 %, у перерахунку на безводний екстракт;

– флавоноїди, у перерахунку на рутозид (С27Н30О16; 
М.м.  610.5): не менше 6.0 %, у перерахунку на без-
водний екстракт;

– гіперфорин (С35Н52О4; М.м.  536.8): не більше 6.0  %, 
у перерахунку на безводний екстракт і не більше 
номінального вмісту.

ВИРОБНИЦТВО

Екстракт виготовляють із лікарської рослинної 
сировини підхожим методом, використовуючи 
етанол (50–80 %, об/об) або метанол (50–80 %, 
об/ об).

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Порошок коричнювато-сірого кольору.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Високоефективна тонкошарова хроматографія 
(2.8.25).

Випробовуваний розчин. До 0.1 г випробовуваного 
екстракту додають 5.0 мл метанолу Р, обробляють 
ультразвуком протягом 15 хв, потім фільтрують або 
центрифугують та використовують фільтрат або над-
осадову рідину.

Розчин порівняння (а). 2.5 мг гіперозиду Р та 3.5 мг 
рутозиду тригідрату Р розчиняють у метанолі Р і 
доводять об’єм розчину тим самим розчинником 
до 10.0 мл.

Розчин порівняння (b). 2.5 мл розчину порівняння (а) 
доводять метанолом Р до об’єму 10.0 мл.

Розчин порівняння (с). 2.5 мг гіперозиду Р та 3 мг хлоро-
генової кислоти Р розчиняють у метанолі Р і доводять 
об’єм розчину тим самим розчинником до 10.0 мл.

Маркер інтенсивності. Гіперозид.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю F254 Р 
(2–10 мкм).

Рухома фаза: мурашина кислота безводна Р – вода Р – 
етилацетат Р (6:9:90).

Нанесення: 4 мкл, смугами 8 мм.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 70 мм від ниж-
нього краю пластинки.

Висушування: в потоці повітря при кімнатній темпе-
ратурі протягом 5 хв.

Виявлення: нагрівають при температурі від 100 °С 
до 105 °С, теплу 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 або, як альтернатива, за-
нурюють теплу пластинку у розчин 5 г/л дифенілбор-
ної кислоти аміноетилового ефіру Р  в етилацетаті  Р, 
потім у розчин 50 г/л макроголу 400 Р у метиленхло-
риді Р. Пластинку сушать на повітрі протягом 1 хв і 
переглядають в УФсвітлі за довжини хвилі 365 нм.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (с):
— на хроматограмі виявляються дві чіткі зони в 

нижній третині хроматограми, які, тим не менше 
можуть бути частково перекритими; нижня зона 
(хлорогенова кислота) виявляється як блакитна 
флуоресціююча зона та верхня зона (гіперозид)– 
як жовта або оранжева флуоресціююча зона.

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння (а) та випро-
бовуваного розчину. На хроматограмі випробову-
ваного розчину можуть виявлятися також інші зо-
ни  –від слабих до дуже слабих  флуоресціюючих зон, 
які можуть бути синіми, червоними або оранжево-
жовтими; можуть бути присутні, особливо у верхній 
частині, червоні зони гіперицину та псевдогіпери-
цину; блакитна флуоресціююча зона хлорогенової 
кислоти може бути частково перекрита жовтою або 
оранжевою флуоресціюючою зоною гіперозиду.
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Верхня частина пластинки

__________

___________ 

гіперозид: жовта 
або оранжева 
флуоресціююча зона

рутозид: жовта 
або оранжева 
флуоресціююча зона

жовта або оранжева 
флуоресціююча зона або 
слаба жовта або оранжева 
флуоресціююча зона
                                _________

2 червоні  флуоресціюючі 
зони (гіперицин і 
псевдогіперицин)
2 жовті або оранжеві 
флуоресціюючі зони або 
2 слабі жовті або оранжеві 
флуоресціюючі зони

                                _________

жовта або оранжева 
флуоресціююча зона або 
слаба жовта або оранжева 
флуоресціююча зона

інтенсивна жовта або 
оранжева флуоресціююча 
зона (гіперозид)
блакитна флуоресціююча 
зона або слаба блакитна 
флуоресціююча зона 
(хлорогенова кистота)

жовта або оранжева 
флуоресціююча зона 
(рутозид)

Розчин порівняння (а) Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Вода (2.5.12). Не більше 4.0 %. Визначення проводять 
із 0.500 г екстракту. 

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Сума гіперицинів. Рідинна хроматографія (2.2.29).

Випробовуваний розчин. 70.0 мг випробовуваного 
екстракту розчиняють у 25.0 мл метанолу Р, обро-
бляють ультразвуком і центрифугують. Одержаний 
розчин опромінюють ксеноновою лампою (інтен-
сивність випромінювання приблизно 765 Вт/м2) 
протягом 8 хв.

Розчин порівняння. Кількість ФСЗ звіробою екстракту 
сухого, відповідну 0.15 мг гіперицину, розчиняють у 
25.0 мл метанолу Р, обробляють ультразвуком і цент-
рифугують. Одержаний розчин опромінюють ксе-
ноновою лампою (інтенсивність випромінювання 
приблизно 765 Вт/м2) протягом 8 хв.

Колонка:
— розмір: 0.15 м × 4.6 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії окта-

децилсилільний Р (5 мкм);
— температура: 40 °С.

Рухома фаза: етилацетат Р – розчин 15.6 г/л натрію 
дигідрофосфату Р, рН якого доводять до 2.0 фосфор-
ною кислотою Р – метанол Р (39:41:160).

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 590 нм.

Інжекція: 20 мкл.

Час хроматографування: 15 хв.

Ідентифікація піків: використовують хроматограму, 
що надається до ФСЗ звіробою екстракту сухого, і  
хроматограму розчину порівняння  для ідентифікації 
піків псевдогіперицину і гіперицину.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння:
— хроматограма має бути подібною із хроматогра-

мою, що надається до ФСЗ звіробою екстракту 
сухого;

— ступінь  розділення: не менше 2 між піками псевдо-
гіперицину і гіперицину.

Вміст суми гіперицинів, у перерахунку на гіперицин, 
у відсотках, обчислюють за формулою:

 

де A1 — площа піка псевдогіперицину на хромато-
грамі випробовуваного розчину;

A2 — площа піка гіперицину на хроматограмі 
випробовуваного розчину;

A3 — площа піка гіперицину на хроматограмі 
розчину порівняння;

m1 — маса наважки випробовуваного екстракту, 
використаного  для приготування випро-
бовуваного розчину, у грамах;

m2 — маса наважки ФСЗ звіробою екстракту 
сухого, використаного для приготування 
розчину порівняння, у грамах;

р — вміст гіперицину у ФСЗ звіробою екст-
ракту сухого, у відсотках.

Гіперфорин і флавоноїди. Рідинна хроматографія 
(2.2.29).

Проводять у захищеному від світла місці.

Суміш розчинників: вода Р – метанол Р (20:80).

Випробовуваний розчин. 75.0 мг випробовуваного 
екстракту розчиняють у суміші розчинників. Об-
робляють ультразвуком і центрифугують.

Розчин порівняння (а). 20.0 мг ФСЗ рутозиду тригідра-
ту розчиняють у 200.0 мл суміші розчинників.

Розчин порівняння (b). 75.0 мг ФСЗ звіробою екстра-
кту сухого розчиняють у 20.0 мл суміші розчинників. 
Обробляють ультразвуком і центрифугують.

Колонка:
— розмір: 0.15 м × 4.6 мм;
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— нерухома фаза: силікагель для хроматографії окта-
децилсилільний Р (3 мкм).

Рухома фаза:
— рухома фаза А: фосфорна кислота Р – вода Р 

(3:1000);
— рухома фаза В: фосфорна кислота Р – ацетоніт-

рил  Р (3:1000);
Час 
(хв)

Рухома фаза А
(%, об/об)

Рухома фаза В
(%, об/об)

Швидкість 
рухомої фази

(мл/хв)

0–8 82 18 0.8

8–18 82 → 47 18 → 53 0.8

18–18.1 47→ 3 53 → 97 0.8
18.1–19 3 97 0.8 → 1.2
19–31 3 97 1.2

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 360 нм, потім за довжини хвилі 275 нм після 
елюювання біапігеніну (близько 22 хв).

Інжекція: 10 мкл.

Ідентифікація піків: використовують хроматограму, 
що надається до ФСЗ звіробою екстракту сухого, і 
хроматограму розчину порівняння (b) для ідентифі-
кації піків рутозиду, гіперозиду, ізокверцитрозиду, 
кверцитрину, кверцетину, біапігеніну, гіперфорину 
та адгіперфорину.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (b):
— одержана хроматограма має бути подібна до 

хроматограми, що надається до ФСЗ звіробою 
екстрак ту сухого;

— ступінь  розділення: не менше 2.0 між піками ру-
тозиду та гіперозиду та не менше 2.0 між піками 
гіперфорину та адгіперфорину.

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

 

де A4 — площа піка гіперфорину на хроматограмі 
випробовуваного розчину;

A5 — площа піка гіперфорину на хроматограмі 
розчину порівняння (а);

m3 — маса наважки випробовуваного екстракту, 
використаного  для приготування випро-
бовуваного розчину, у грамах;

m4 — маса наважки ФСЗ рутозиду тригідрату, 
використаного для приготування розчину 
порівняння (а), у грамах;

2.3 — поправковий коефіцієнт для гіперфорину 
відносно рутозиду;

р — вміст рутозиду у ФСЗ рутозиду тригідрату, 
у відсотках.

Вміст флавоноїдів, у перерахунку на рутозид, у від-
сотках, обчислюють за формулою:

 

де A5 — площа піка рутозиду на хроматограмі роз-
чину порівняння (а);

A6 — площа піка рутозиду на хроматограмі ви-
пробовуваного розчину;

A7 — площа піка гіперозиду на хроматограмі ви-
пробовуваного розчину;

A8 — площа піка ізокверцитрозиду на хромато-
грамі випробовуваного розчину;

A9 — площа піка кверцитрину на хроматограмі 
випробовуваного розчину;

A10 — площа піка кверцетину на хроматограмі 
випробовуваного розчину;

A11 — площа піка біапігеніну на хроматограмі ви-
пробовуваного розчину;

m3 — маса наважки випробовуваного екстракту, 
використаного  для приготування випро-
бовуваного розчину, у грамах;

m4 — маса наважки ФСЗ рутозиду тригідрату, 
використаного для приготування розчину 
порівняння (а), у грамах;

р — вміст рутозиду у ФСЗ рутозиду тригідрату, 
у відсотках.

МАРКУВАННЯ

Зазначають вміст гіперфорину.


