
ДЕРЖАВНА ФАРМАКОПЕЯ УКРАЇНИ 2.2 1

П
РОЕКТ

КАСКАРИ ЕКСТРАКТ СУХИЙ,  
СТАНДАРТИЗОВАНИЙ

Rhamni purshianae extractum siccum 
normatum

CASCARA DRY EXTRACT, STANDARDISED

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

Вміст: не менше 90 % і не більше 110 % від зазна-
ченого номінального вмісту гідроксіантраценових 
глікозидів, у перерахунку на каскарозид А (С27Н32О14; 
М.м. 580.5); не менше 60 % гідроксіантраценових 
глікозидів – каскарозидів, у перерахунку на каска-
розид А. Номінальний вміст гідроксіантраценових 
глікозидів від 8.0 % (м/м) до 25 % (м/м), у перерахун-
ку на сухий екстракт.

ВИРОБНИЦТВО

Екстракт виготовляють із лікарської рослинної си-
ровини підхожим методом, використовуючи кипля-
чу воду або водно-спиртовий розчин, відповідний 
міцності етанолу (60 %, об/об).

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Сипучий порошок коричневого кольору.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 0.2 г випробовуваного 
екстракту додають 5 мл етанолу (70 %, об/об) Р, на-
грівають до кипіння, охолоджують і центрифугують. 
Надосадовий розчин відразу декантують і викорис-
товують протягом 30 хв.

Розчин порівняння. 20 мг барбалоїну Р та  2 мг емоди-
ну  Р розчиняють в етанолі (70 %, об/об) Р і доводять 
об'єм розчину тим самим розчинником до 10 мл.

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

Рухома фаза: вода Р – метанол Р – етилацетат Р 
(13:17:100).

Нанесення: 10 мкл (або 2 мкл), смугами.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 10 см (або 6 см) 
від лінії старту.

Висушування: на повітрі протягом 5 хв.

Виявлення: обприскують розчином 50 г/л калію гід-
роксиду Р в етанолі (50 %, об/об) Р, нагрівають при 
температурі від 100 °С  до 105 °С протягом 15 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 зони.

Верхня частина пластинки

емодин: червона 
флуоресціююча зона

________

барбалоїн: жовтаво-
коричнева флуоресціююча 
зона

_________

слаба червона 
флуоресціююча зона 

________

жовтаво-коричнева 
флуоресціююча зона 

синя флуоресціююча зона

________

інтенсивна жовтаво-
коричнева флуоресціююча 
зона
3 жовтаво-коричневі 
флуоресціюючі зони

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Втрата в масі при висушуванні (2.8.17). Не більше 
5.0 %. 

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Випробовування проводять у захищеному від яскравого 
світла місці протягом 24 год.

До 0.500 г випробовуваного екстракту додають 80  мл 
етанолу (70 %, об/об) Р, струшують  і витримують у 
темряві протягом не менше 8 год. Одержаний розчин 
доводять етанолом (70 %, об/об) Р до об’єму 100.0  мл, 
струшують, фільтрують і відкидають перші 20 мл 
фільтрату. 10.0 мл фільтрату переносять у ділильну 
лійку, додають 0.1 мл 1 М розчину хлористоводневої 
кислоти та струшують із 2 порціями, по 20 мл кожна, 
суміші ефір Р – гексан Р (1:3). Об'єднані органічні 
витяги промивають 5 мл води Р, відкидають орга-
нічний шар і повертають промивні води до водного 
шару. Струшують змішані водні шари із 4 порціями, 
по 30 мл кожна, етилацетату Р, свіжопромитого 
водою Р (до 150 мл етилацетату Р додають 15 мл 
води Р, струшують протягом 3 хв і відстоюють), 
кожного разу продовжують відстоювання до одер-
жання прозорого органічного шару. Етилацетатні 
витяги об'єднують. Водний шар використовують для 
кількісного визначення каскарозидів, а органічний 
шар  – для кількісного визначення гідроксіантраце-
нових глікозидів, відмінних від каскарозидів.
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Гідроксіантраценові глікозиди, відмінні від каскарозидів. 
Переносять органічний шар у круглодонну колбу, 
видаляють розчинник дистиляцією, упарюючи май-
же насухо. Розчиняють залишок у 0.5 мл метанолу Р, 
додають 10 мл води Р при температурі 40 °С, перено-
сять у мірну колбу місткістю 50 мл, обполіскуюють 
круглодонну колбу водою Р при температурі 40°С, 
додаючи змиви до водно-метанольного розчину. 
Одержаний розчин охолоджують і доводять об’єм 
розчину водою  Р до 50.0 мл.  20.0 мл одержаного 
розчину переносять у круглодонну колбу місткіс-
тю 100 мл із притертою скляною пробкою, що міс-
тить 2 г заліза(ІІІ) хлориду Р і 12 мл хлористоводневої  
кислоти Р. При'єднують зворотний холодильник і 
поміщають колбу у водяну баню так, щоб рівень води 
був вищим, ніж рівень рідини у колбі, нагрівають 
протягом 4 год, охолоджують, переносять розчин у 
ділильну лійку і обполіскують колбу послідовно 4 мл 
1 М розчину натрію гідроксиду і 4 мл води Р, додаючи 
промивні рідини до ділильної лійки. Вміст ділильної 
лійки струшують із 3 порціями, по 30 мл кожна, сумі-
ші ефір Р – гексан Р (1:3). Об'єднані органічні шари 
промивають із 2 порціями, по 10 мл кожна, води Р 
і відкидають промивні води. Органічний шар роз-
водять сумішшю ефір Р – гексан Р (1:3) до 100.0 мл. 
20.0 мл одержаного розчину обережно упарюють на-
сухо на водяній бані та розчиняють залишок у 10.0 мл 
розчину 5 г/л магнію ацетату Р у метанолі  Р. Вимі-
рюють оптичну густину (2.2.25) одержаного розчину 
за довжини хвилі 440 нм і 515 нм, використовуючи 
метанол Р як компенсаційну рідину. Результати ана-
лізу вважаються невірогідними, якщо відношення 
оптичної густини за довжини хвилі 515 нм до оптич-
ної густини за довжини хвилі 440 нм менше 2.4.

Вміст гідроксіантраценових глікозидів, відмінних 
від каскарозидів, у перерахунку на каскарозид А, у 
відсотках, обчислюють за формулою:

де А — оптична густина за довжини хвилі 515 нм;
m — маса наважки випробовуваного екстракту, 

у грамах.

Використовують питомий показник поглинання, 
що дорівнює 180.

Каскарозиди. Доводять об'єм водного шару водою Р 
до 50.0 мл. Обробляють 20.0 мл одержаного розчину, 
як описано для кількісного визначення гідроксіан-
траценових глікозидів, відмінних від каскарозидів. 
Вимірюють оптичну густину (2.2.25) випробову-
ваного розчину за довжини хвилі 440 нм і 515 нм. 
Результати аналізу вважаються невірогідними, як-
що відношення оптичної густини за довжини хвилі 
515 нм до оптичної густини за довжини хвилі 440 нм 
менше 2.7.

Вміст каскарозидів, у перерахунку на каскарозид А, 
у відсотках, обчислюють за формулою:

де А — оптична густина за довжини хвилі 515 нм;
m — маса наважки випробовуваного екстракту, 

у грамах.

Використовують питомий показник поглинання, 
що дорівнює 180.

МАРКУВАННЯ

Зазначають номінальний вміст гідроксіантрацено-
вих глікозидів, у перерахунку на каскарозид А.
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