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МАСЛИНИ ЛИСТЯ ЕКСТРАКТ 
СУХИЙ

Oleae folii extractum siccum

OLIVE LEAF DRY EXTRACT

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

Вміст: не менше 16.0 % олеуропеїну (С25Н32О13; 
М.м. 540.5), у перерахунку на сухий екстракт.

ВИРОБНИЦТВО

Екстракт виробляють із лікарської рослинної 
сировини підхожим методом, використовуючи 
етанол (65–96 %, об/об).

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Аморфний порошок зеленувато-коричневого 
або коричневого кольору.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 0.25 г випробовуваного 
екстракту додають 10 мл метанолу Р, обробляють 
ультразвуком протягом 15 хв і фільтрують.

Розчин порівняння. 5 мг олеуропеїну Р і 1 мг рутину Р 
розчиняють в 1 мл метанолу Р.

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 – мурашина кислота безводна  Р – 
етилацетат Р (7:13:80).

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

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

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обприскують анісового альдегіду розчи-
ном Р, нагрівають при температурі  від 100 °С до 
105 °С протягом 5 хв; переглядають при денному 
світлі.

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

Верхня частина пластинки

________

олеуропеїн: коричнювато-
зелена зона

_________

рутин: жовта зона

темна фіолетово-синя 
зона

  ________

 
коричнювато-зелена зона 
(олеуропеїн)

   _______

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Втрата в масі при висушуванні (2.8.17). Не більше 
8.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29). Розчини готують 
безпосередньо перед використанням.

Випробовуваний розчин. До 0.250 г випробовуваного 
екстракту додають 50 мл метанолу Р, обробляють 
ультразвуком протягом 15 хв і фільтрують у мірну 
колбу місткістю 100 мл. Колбу та фільтр обполіску-
ють 2 мл метанолу Р, доводять об’єм розчину водою Р 
до 100.0 мл.

Розчин порівняння (а). 10.0 мг ФСЗ олеуропеїну розчи-
няють у 10.0 мл метанолу Р і доводять об’єм розчину 
водою Р до 25.0 мл.

Розчин порівняння (b). 4 мг рутину Р розчиняють у 
10  мл розчину порівняння (а).

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

децилсилільний, ендкепований Р (5 мкм);
— температура: 25 °С. 

Рухома фаза: трифтороцтова кислота Р – мета-
нол  Р  – вода Р (1:400:600).

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 233 нм.

Інжекція: 20 мкл.

Час хроматографування: у 2 рази більше часу утри-
мування олеуропеїну.

Відносне утримування до олеуропеїну (час утриму-
вання олеуропеїну – близько 11 хв): рутину – близь-
ко 0.7.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (b):
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— ступінь розділення: не менше 3.0 між піками рутину 
та олеуропеїну.

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

 
де А1 — площа піка олеуропеїну на хроматограмі 

випробовуваного розчину;
А2 — площа піка олеуропеїну на хроматограмі 

розчину порівняння;
m1 — маса наважки екстракту, використаного 

для приготування випробовуваного роз-
чину, у грамах;

m2 — маса наважки ФСЗ олеуропеїну, використа-
ного для приготування розчину порівнян-
ня (а), у грамах;

р — вміст олеуропеїну у ФСЗ олеуропеїну, у від-
сотках.
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