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КАСІЇ ЛИСТЯ ЕКСТРАКТ СУХИЙ, 
СТАНДАРТИЗОВАНИЙ

Sennae folii extractum siccum 
normatum

SENNA  LEAF dry ExtrAct, StANdArdISEd

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

Вміст: не менше 5.5 % і не більше 8.0 %  гідроксіан-
траценових глікозидів, у перерахунку на сенозид В 
(С42Н38О20; М.м. 863) і сухий екстракт. Визначений 
вміст не має відхилятися від номінального значення, 
більше ніж на + 10 %.

ВИРОБНИЦТВО

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

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Порошок коричнюватого або коричневого 
кольору.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Суміш розчинників. Етанол (96 %) Р – вода Р 
(50:50).

Випробовуваний розчин. До 0.1 г випробовуваного 
екстракту додають 5 мл суміші розчинників, нагрі-
вають до кипіння, охолоджують, центрифугують і 
використовують надосадову рідину.

Розчин порівняння. 10 мг ФСЗ касії екстракту роз-
чиняють в 1 мл суміші розчинників (залишається 
невелика кількість нерозчинених частинок).

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю Р.

Рухома фаза: оцтова  кислота льодяна Р – вода Р – 
етилацетат Р – пропанол Р (1:30:40:40).

Нанесення: 10 мкл, смугами.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 10 см від лінії 
старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обробляють розчином 20 % (об/об) азот-
ної кислоти Р і нагрівають при температурі 120 °С 
протягом 10 хв, охолоджують і обробляють  розчи-
ном 50 г/л калію гідроксиду Р  в етанолі (50  %, об/об) Р 
до виявлення зон.

Результати: на хроматограмі випробовуваного 
розчину мають виявлятися основні зони на рівні 
основних зон на хроматограмі розчину порівнян-
ня, відповідні їм за розміром і забарвленням. На 
хроматограмах у нижній третині виявляється по-
мітна коричнева зона, відповідна сенозиду В, і над 
нею жовта зона, за якою помітна інша коричнева 
зона, відповідна сенозиду А. У верхній половині хро-
матограм видимі у порядку зростання значень RF 
помітна червонувато-коричнева зона та оранжево-
коричнева зона, розташовані за слабою рожевою 
зоною та 2 жовтими зонами. Близько фронту роз-
чинника виявляється темно-рожева зона, що може 
бути розташована після декількох слабих зон.

В. Близько 25 мг випробовуваного екстракту помі-
щають у конічну колбу, додають 50 мл води Р і 2 мл 
хлористоводневої кислоти Р, нагрівають у водяній ба-
ні протягом 15 хв, охолоджують і струшують із 40 мл 
ефіру Р. Відділяють ефірний шар, сушать над натрію 
сульфатом безводним Р, 5 мл одержаного розчину 
упарюють насухо, до охолодженого залишку дода-
ють 5 мл аміаку розчину розведеного Р1; з’являється 
жовте або оранжеве забарвлення. Нагрівають на во-
дяній бані протягом 2 хв; з’являється червонувато-
фіолетове забарвлення.

ВИПРОБУВАННЯ

Втрата в масі при висушуванні (2.8.17). Не біль-
ше  5.0 %. 

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Випробування проводять у захищеному від яскравого 
світла місці.

0.150 г випробовуваного екстракту поміщають у кол-
бу місткістю 100 мл, розчиняють у воді Р і доводять 
об’єм розчину тим самим розчинником до 100.0 мл. 
Одержаний розчин фільтрують, перші 10 мл фільт-
рату відкидають. 20.0 мл фільтрату переносять у ді-
лильну лійку місткістю 150 мл, додають 0.1 мл хло-
ристоводневої  кислоти  розведеної Р  і струшують із 3 
порціями, по 15 мл кожна, ефіру Р, після розшарову-
вання ефірний шар відкидають. Додають до водно-
го шару 0.10 г натрію гідрокарбонату  Р, струшують 
протягом 3 хв, центрифугують, 10.0 мл надосадової 
рідини переносять у круглодонну колбу місткістю 
100 мл із притертою скляною пробкою, додають 
20 мл заліза(ІІІ) хлориду  розчину Р1, перемішують, 
поміщають колбу  у водяну баню таким чином, щоб 
рівень води у водяній бані був вищий за рівень ріди-
ни у колбі, нагрівають зі зворотним холодильником у 
водяній бані протягом 20 хв; додають 3 мл хлористо-
водневої  кислоти Р, нагрівають протягом наступних 
30 хв при енергійному струшуванні до розчинення 
осаду. Охолоджують, переносять суміш у ділильну 
лійку та струшують із 3 порціями, по 25 мл кожна, 
ефіру Р, що попередньо використовували для обпо-
ліскування колби. Ефірні шари об'єднують і про-
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мивають 2  пор ціями, по 15 мл кожна, води Р. Ефірні 
шари переносять у мірну колбу та доводять об'єм 
ефіром Р до 100.0  мл. 10.0 мл обережно упарюють 
насухо, розчиняють залишок у 10.0 мл розчину 5 г/л 
магнію ацетату Р у метанолі Р.

Оптичну густину (2.2.25) випробовуваного розчину 
вимірюють за довжини хвилі 515 нм, використову-
ючи метанол Р як компенсаційну рідину.

Вміст гідроксіантраценових глікозидів, у перерахун-
ку на сенозид В, у відсотках, обчислюють за фор-
мулою:

 
де А — оптична густина випробовуваного розчину 

за довжини хвилі 515 нм;
m — маса наважки випробовуваного екстракту, 

у грамах.

Використовують питомий показник поглинання 
сенозиду В, що дорівнює 240.

МАРКУВАННЯ

Зазначають номінальний вміст гідроксіантрацено-
вих глікозидів.




