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ПАЛЬМИ СЕРЕНОА ЕКСТРАКТ 

Sabalis serrulatae extractum

SAW PALMETTO EXTRACT

Екстракт, одержаний із сировини, описаної у  моно-
графії «Пальми сереноа плоди».

Вміст:
 – сума жирних кислот: не менше 80.0 %, у перера-

хунку на безводний екстракт;
– лауринова кислота (C12H24O2; М.м. 200.3): не менше 

23.0 %, у перерахунку на безводний екстракт;
– сума стеринів, у перерахунку на β-ситостерин 

(С29Н50О; М.м. 414.7): не менше 0.20 %, у пере-
рахунку на безводний екстракт;

– β-ситостерин (С29Н50О; М.м. 414.7): не менше 
0.10 %, у перерахунку на безводний екстракт.

ВИРОБНИЦТВО

Екстракт виготовляють із лікарської рослинної 
сировини, використовуючи етанол (не менше 90  %, 
об/об), або вуглецю діоксид у надкритичному режимі, 
або суміш переважно н-гексану і метилпентанів 
(температура кипіння - 65–70 °С).

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Етанольний екстракт – масляниста рідина 
темно-зеленувато-коричневого кольору; вуглецю-
діоксидний екстракт – масляниста рідина жовтаво-
коричневого або оранжево-коричневого кольору; 
гексановий екстракт – масляниста рідина від 
жовтаво-зеленого до оранжево-жовтого кольору.

Запах. Сильний, але не згірклий.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Перша ідентифікація: В. 
Друга ідентифікація: А.

А. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. 0.25 г випробовуваного екс-
тракту розчиняють у 20 мл етанолу (96 %) Р.

Розчин порівняння. 4 мг βамірину Р і 10 мг β-ситосте-
рину Р розчиняють у 10 мл етанолу (96 %) Р. 

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

Рухома фаза: оцтова кислота безводна Р – етилаце-
тат Р – толуол Р (1:30:70).

Нанесення: 2 мкл, смугами 8 мм.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 6 см від лінії 
старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення:  обробляють анісового альдегіду розчином Р 
і висушують при температурі від 100 °С до 105 °С про-
тягом 5–10 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, 
зокрема у нижній третині.

Верхня частина пластинки

________

βамірин: синя зона

βситостерин: синя зона
_________

синя зона

синя зона
 ________

 
інтенсивна синювато-
фіолетова зона

 _______

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

В. Переглядають хроматограми, одержані при кіль-
кісному визначенні суми жирних кислот.

Результати: на хроматограмі випробовуваного роз-
чину піки, відповідні метиловим ефірам капронової, 
каприлової, капринової, лауринової, міристинової, 
пальмітолеїнової, пальмітинової, лінолевої, ліно-
ленової, олеїнової та стеаринової кислот, за часом 
утримування подібні до відповідних піків на хрома-
тограмі розчину порівняння (b); основні піки відпо-
відають метиловим ефірам лауринової та олеїнової 
кислот.

ВИПРОБУВАННЯ

Вода (2.5.12, метод А). Не більше 3.0 %.  Визначення 
проводять із 0.5 г екстракту.

Відносна густина (2.2.5). Від 0.850 до 0.950.

Показник заломлення (2.2.6). Від 1.40 до 1.50.

Кислотне число (2.5.1). Від 150.0 до 220.0.

Йодне число (2.5.4, метод А). Від 30.0 до 60.0.

Перекисне число (2.5.5). Не більше 5.0.

Число омилення (2.5.6). Від 220.0 до 250.0.

Залишкові кількості органічних розчинників. Залишкові 
кількості розчинників контролюються, як описано 
в розділі 5.4, якщо не обґрунтовано та не дозволено 
інше.
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КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Сума жирних кислот. Газова хроматографія (2.2.28).

Розчин внутрішнього стандарту. 0.47 г метилмарга-
рату Р розчиняють у 20.0 мл диметилформаміду Р 
і доводять об'єм розчину тим самим розчинником 
до 100.0 мл.

Випробовуваний розчин. 0.25 г випробовуваного екс-
тракту диспергують у 10 мл диметилформаміду Р, 
додають 4.0 мл розчину внутрішнього стандарту і 
доводять об'єм розчину диметилформамідом Р до 
25.0 мл. 0.4 мл одержаного розчину змішують із 
0.6 мл розчину 18.84 г/л триметилсульфонію гідро-
ксиду Р у метанолі Р.

Розчин порівняння (а). 0.699 г ФСЗ лауринової кислоти 
та 0.870 г ФСЗ олеїнової кислоти розчиняють у диме-
тилформаміді Р і доводять об'єм розчину тим самим 
розчинником до 10.0 мл. До 1.0 мл одержаного роз-
чину додають 4.0 мл розчину внутрішнього стандар-
ту та доводять об'єм розчину диметилформамідом Р 
до 25.0 мл. 0.4 мл одержаного розчину змішують із 
0.6 мл розчину 18.84 г/л триметилсульфонію гідро-
ксиду Р у метанолі Р.

Розчин порівняння (b). 0.25 г ФСЗ пальми сереноа екс-
тракту диспергують у 10 мл диметилформаміду Р, 
додають 4.0 мл розчину внутрішнього стандарту та 
доводять об'єм розчину диметилформамідом Р до 
25.0 мл. 0.4 мл одержаного розчину змішують із 0.6 мл 
розчину 18.84 г/л триметилсульфонію гідроксиду Р у 
метанолі Р.

Колонка:
— матеріал: кварц;
— розмір: 25 м × 0.20 мм;
— нерухома фаза: полі(диметил)силоксан Р (товщина 

шару – 0.33 мкм).

Газносій: гелій для хроматографії Р.

Лінійна швидкість газуносія: 0.5 мл/хв.

Поділ потоку: 1:40.

Температура:
Час 
(хв)

Температура 
(°С )

Колонка 0–2
2–7

7–12
12–22
22–32

150
150 → 190

190
190 → 220

220
Блок вводу проб 300
Детектор 300

Детектор: полуменевоіонізаційний.

Інжекція: 1.0 мкл.

Ідентифікація піків: використовують хроматограму, 
що додається до ФСЗ пальми сереноа екстракту, та 
хроматограму розчину порівняння (b) для ідентифі-
кації піків метилових ефірів капронової, каприлової, 
капринової, лауринової, міристинової, пальмітоле-

їнової, пальмітинової, лінолевої, ліноленової, олеї-
нової та стеаринової кислот і метилмаргарату.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (b):
— відношення «пік/западина»: не менше 1.2, де Hp  – 

висота над базовою лінією піка, відповідного ме-
тиловому ефіру ліноленової кислоти, та Hv – ви-
сота над базовою лінією найбільш низької точки 
кривої, що розділяє цей пік і пік, відповідний 
метиловому ефіру лінолевої кислоти.

Суму жирних кислот, у відсотках, де вміст капроно-
вої, каприлової, капринової, лауринової, міристи-
нової, пальмітолеїнової, пальмітинової та стеари-
нової кислот, у перерахунку на лауринову кислоту 
(C12H24O2; M.м. 200.3), та вміст лінолевої, ліноле-
нової та олеїнової кислот, у перерахунку на олеї-
нову кислоту (C18H34O2; M.м. 282.5), обчислюють за 
формулою:

де А1 — сума площ піків метилових ефірів капроно-
вої, каприлової, капринової, лауринової, 
міристинової, пальмітолеїнової, пальмі-
тинової та стеаринової кислот на хрома-
тограмі випробовуваного розчину;

А2 — площа піка метилового ефіру лауринової 
кислоти на хроматограмі розчину порів-
няння (a);

А3 — площа піка метилмаргарату на хроматогра-
мі випробовуваного розчину;

А4 — площа піка метилмаргарату на хроматогра-
мі розчину порівняння (a);

А5 — сума площ піків метилових ефірів ліно-
левої, ліноленової та олеїнової кислот на 
хроматограмі випробовуваного розчину;

А6 — площа піка метилового ефіру олеїнової 
кислоти на хроматограмі розчину порів-
няння (a);

m1 — маса наважки екстракту, використаного 
для приготування випробовуваного роз-
чину, у грамах;

m2 — маса наважки ФСЗ лауринової кислоти, ви-
користаної для приготування розчину по-
рівняння (а), у грамах;

m3 — маса наважки ФСЗ олеїнової кислоти, ви-
користаної для приготування розчину по-
рівняння (а), у грамах;

р1 — вміст лауринової кислоти у ФСЗ лауринової 
кислоти, у відсотках;

р2 — вміст олеїнової кислоти у ФСЗ олеїнової 
кислоти, у відсотках.

Вміст лауринової кислоти, у відсотках, обчислюють 
за формулою:
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де А1 — площа піка метилового ефіру лауринової 
кислоти на хроматограмі випробовуваного 
розчину;

А2 — площа піка метилового ефіру лауринової 
кислоти на хроматограмі розчину порів-
няння (а);

А3 — площа піка метилмаргарату на хроматогра-
мі випробовуваного розчину;

А4 — площа піка метилмаргарату на хроматогра-
мі розчину порівняння (a);

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

m2 — маса наважки ФСЗ лауринової кислоти, ви-
користаної для приготування розчину по-
рівняння (а), у грамах;

р — вміст лауринової кислоти у ФСЗ лауринової 
кислоти, у відсотках.

Сума стеринів. Газова хроматографія (2.2.28).

Дериватизаційний розчин (а). Хлортриметилси-
лан Р – N,O-біс(триметилсиліл)ацетамід Р – 
N-триметилсилілімідазол Р (2:3:3).

Дериватизаційний розчин (b). Дериватизаційний роз-
чин (а) – N,O-біс(триметилсиліл)ацетамід Р – піри-
дин (1:1:1).

Розчин внутрішнього стандарту. 0.25 г холестерину  Р 
розчиняють у 25.0 мл метиленхлориду Р.

Випробовуваний розчин. 1.0 мл розчину внутрішнього 
стандарту переносять у круглодонну колбу місткіс-
тю 50 мл і упарюють насухо. 3.35 г випробовуваного 
екстракту (точна наважка) поміщають у круглодонну 
колбу і додають 20 мл розчину, приготованого таким 
чином: 130 г калію гідроксиду Р розчиняють у 200  мл 
води Р і доводять об’єм розчину метанолом  Р до 
1000 мл. Вміст круглодонної колби нагрівають зі зво-
ротним холодильником протягом 2 год, переносять 
кількісно у колбу та доводять об’єм розчину водою Р 
до 25.0 мл. 3.0 мл одержаного розчину наносять на 
картридж, що містить діатоміт Р, здатний утримува-
ти 3 мл водної фази. Одержаний розчин абсорбують 
на колонку, наносячи під вакуумом. Підтримують 
вакуум протягом не менше 20  хв, поки колонка не 
набуде кімнатної температури, визначаючи, що ме-
танол повністю випарився. Колонку промивають 
90 мл метиленхлориду Р і упарюють елюат насухо. 
Одержаний залишок розчиняють в 1.0 мл дерива-
тизаційного розчину (b).

Розчин порівняння (а). До 9.0 мг ФСЗ β-ситостерину 
додають 1.0 мл розчину внутрішнього стандарту і до-
водять об’єм розчину метиленхлоридом Р до 5.0  мл. 
0.6 мл одержаного розчину упарюють насухо у потоці 
азоту Р. Одержаний залишок розчиняють в 1.0 мл 
дериватизаційного розчину (b).

Розчин порівняння (b). 1.0 мл розчину внутрішнього 
стандарту поміщають у круглодонну колбу місткістю 
50 мл і упарюють насухо. 3.35 г ФСЗ пальми сереноа 
екстракту (точна наважка) поміщають у круглодон-

ну колбу та додають 20 мл розчину, приготованого 
таким чином: 130 г калію гідроксиду Р розчиняють у 
200 мл води Р і доводять об’єм розчину метанолом  Р 
до 1000 мл. Вміст круглодонної колби нагрівають 
зі зворотним холодильником протягом 2 год, пере-
носять кількісно у колбу та доводять об’єм розчину 
водою Р до 25.0 мл. 3.0 мл одержаного розчину на-
носять на картридж, що містить діатоміт Р, здатний 
утримувати 3 мл водної фази. Одержаний розчин 
абсорбують на колонку, наносячи під вакуумом. 
Підтримують вакуум протягом не менше 20  хв, по-
ки колонка не набуде кімнатної температури, визна-
чаючи, що метанол повністю випарився. Колонку 
промивають 90 мл метиленхлориду Р і упарюють 
елюат насухо. Одержаний залишок розчиняють в 
1.0 мл дериватизаційного розчину (b).

Колонка:
— матеріал: кварц;
— розмір: 25 м × 0.20 мм;
— нерухома фаза: полі(диметил)силоксан Р (товщина 

шару – 0.33 мкм).

Газносій: гелій для хроматографії Р.

Лінійна швидкість газуносія: 0.5 мл/хв.

Поділ потоку: 1:40.

Температура:
Час 
(хв)

Температура 
(°С )

Колонка 0–3
3–13

13–35

200
200 → 300

300
Блок вводу проб 325
Детектор 325

Детектор: полуменевоіонізаційний.

Інжекція: 1.0 мкл.

Ідентифікація піків: використовують хроматограму, 
що додається до ФСЗ пальми сереноа екстракту, та 
хроматограму розчину порівняння (b) для іденти-
фікації піків триметилсиліл похідних холестерину, 
кампестерину, стигмастерину, β-ситостерину та 
стигмастанолу.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (b):
— ступінь розділення: не менше 1.6 між піками три-

метилсилілпохідних β-ситостерину та стигмаста-
нолу.

Вміст суми стеринів (кампестерину, стигмастерину, 
β-ситостерину та стигмастанолу), у відсотках, об-
числюють за формулою:

де А1 — сума площ піків триметилсилілпохід-
них кампестерину, стигмастерину, 
β-ситостерину та стигмастанолу на хро-
матограмі випробовуваного розчину;
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А2 — площа піка триметилсилілпохідного 
β-ситостерину на хроматограмі розчину 
порівняння (а);

А3 — площа піка триметилсилілпохідного холе-
стерину на хроматограмі випробовуваного 
розчину;

А4 — площа піка триметилсилілпохідного холе-
стерину на хроматограмі розчину порів-
няння (a);

m1 — маса наважки екстракту, використаного 
для приготування випробовуваного роз-
чину, у грамах;

m2 — маса наважки ФСЗ β-ситостерину, вико-
ристаного для приготування розчину по-
рівняння (а), у грамах;

р — вміст β-ситостерину у ФСЗ β-ситостерину, 
у відсотках.

Вміст β-ситостерину, у відсотках, обчислюють за 
формулою:

де А1 — площа піка триметилсилілпохідного 
β-ситостерину на хроматограмі випробо-
вуваного розчину;

А2 — площа піка триметилсилілпохідного 
β-ситостерину на хроматограмі розчину 
порівняння (а);

А3 — площа піка триметилсилілпохідного холе-
стерину на хроматограмі випробовуваного 
розчину;

А4 — площа піка триметилсилілпохідного холе-
стерину на хроматограмі розчину порів-
няння (a);

m1 — маса наважки екстракту, використаного 
для приготування випробовуваного роз-
чину, у грамах;

m2 — маса наважки ФСЗ β-ситостерину, вико-
ристаного для приготування розчину по-
рівняння (а), у грамах;

р — вміст β-ситостерину у ФСЗ β-ситостерину, 
у відсотках.


