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КРУШИНИ КОРИ ЕКСТРАКТ 
СУХИЙ, СТАНДАРТИЗОВАНИЙ

Frangulae corticis extractum siccum 
normatum

FRANGULA BARK DRY EXTRACT, STANDARDISED

Екстракт сухий, стандартизований, одержаний із 
сировини, описаної в монографії «Крушини кора».

Вміст: не менше 15.0 % і не більше 30.0 % глюко
франгулінів, у перерахунку на глюкофрангулін А 
(C27H30O14; М.м. 578.5) і сухий екстракт; визначений 
вміст не має відрізнятися від номінального вмісту 
більше ніж на + 10 %.

ВИРОБНИЦТВО

Екстракт виготовляють із лікарської рослинної 
сировини підхожим методом, використовуючи 
етанол від 50 % до 90 % (об/об).

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Порошок дрібний, жовтавокоричневого 
кольору.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 0.05 г випробовуваного 
екстракту додають 5 мл етанолу (70 %, об/об) Р, на
грівають до кипіння, охолоджують та центрифугу
ють. Надосадову рідину відразу декантують та ви
користовують її протягом наступних 30 хв.

Розчин порівняння. 20 мг барбалоїну 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.

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

Нанесення: 10 мкл, смугами.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 10 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 відразу після нагрівання.

Результати: на хроматограмі розчину порівняння у 
центральній третині має виявлятися червонувато

коричнева зона, відповідна барбалоїну. На хрома
тограмі випробовуваного розчину у нижній третині 
мають виявлятися дві оранжевокоричневі зони 
(глюкофрангуліни) і у верхній третині 2–4 червоні 
зони (франгуліни, зони не завжди чітко розділені, 
над ними знаходиться зона, що відповідає франгула
емодину).

В. До 25 мг субстанції додають 25 мл хлористоводне-
вої кислоти розведеної Р, суміш нагрівають на водя
ній бані протягом 15 хв, охолоджують, струшують 
із 20  мл ефіру Р і відкидають водний шар. Ефірний 
шар струшують із 10 мл аміаку розчину розведеного Р1. 
Водний шар набуває червонуватофіолетового за
барвлення.

ВИПРОБУВАННЯ

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

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Випробовування проводять у захищеному від яскравого 
світла місці.

У попередньо зважену круглодонну колбу із при
тертою скляною пробкою поміщають 0.100 г ви
пробовуваного екстракту. У колбу додають 25.0 мл 
розчину 70 % (об/об) метанолу Р; перемішують, зва
жують, нагрівають у водяній бані зі зворотним хо
лодильником при температурі 70 °С протягом 15  хв, 
охолоджують, зважують, доводять розчином 70 % 
(об/об) метанолу Р до вихідної маси та фільтрують. 
5.0 мл одержаного фільтрату переносять у ділильну 
лійку, додають 50 мл води Р і 0.1 мл хлористоводневої 
кислоти Р, струшують із 5 порціями, по 20 мл кожна, 
петролейного ефіру Р1, витримують до розшарування 
та переносять водний шар у мірну колбу місткістю 
100 мл. Ефірні шари об'єднують і промивають 2 по
рціями, по 15 мл кожна, води Р. Промивну рідину 
використовують для промивання ділильної лійки та 
додають до водного розчину у мірну колбу. Додають 
5 мл розчину 50 г/л натрію карбонату Р, доводять 
об'єм розчину водою Р до 100.0 мл; шар петролейно
го ефіру відкидають. 40.0 мл водного розчину пере
носять у круглодонну колбу із притертою скляною 
пробкою місткістю 200 мл, додають 20 мл розчину 
200 г/л заліза(ІІІ) хлориду Р і нагрівають зі зворотним 
холодильником у водяній бані із рівнем води вищим 
за рівень рідини у колбі протягом 20 хв. Додають 2 мл 
хлористоводневої кислоти Р і продовжують нагрівати 
протягом ще 20 хв при енергійному струшуванні до 
розчинення осаду. Одержану суміш охолоджують, 
переносять у ділильну лійку та струшують із 3 по
рціями, по 25 мл кожна, ефіру Р, що попередньо ви
користаний для промивання круглодонної колби. 
Ефірні витяги об'єднують і промивають 2 порціями, 
по 15 мл кожна, води Р. Ефірний шар переносять у 
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мірну колбу та доводять ефіром Р до об'єму 100.0 мл. 
20.0 мл розчину обережно упарюють насухо та роз
чиняють залишок у 10.0 мл розчину 5 г/л магнію аце-
тату 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 глюкофрангулінів, у відсотках, у перерахунку 
на глюкофрангулін А, обчислюють за формулою:

де А — оптична густина випробовуваного розчину 
за довжини хвилі 515 нм;

m — маса наважки випробовуваного екстракту, 
у грамах.

Використовують питомий показник поглинання 
глюкофрангуліну А, що дорівнює 204, розрахований 
на основі питомого показника барбалоїну.

МАРКУВАННЯ

Зазначають вміст глюкофрангулінів.


