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ПАСИФЛОРИ КВІТОК ЕКСТРАКТ 
СУХИЙ

Passiflorae herbae extractum siccum

PASSION FLOWER DRY EXTRACT

Екстракт сухий, одержаний із сировини, описаної у  
монографії «Пасифлори квітки».

Вміст: не менше 2.0 % суми флавоноїдів, у пере-
рахунку на вітексин (C21H20O10; М.м. 432.4) і сухий 
екстракт.

ВИРОБНИЦТВО

Екстракт виробляють із лікарської рослинної 
сировини підхожим методом, використовуючи 
етанол (від 40 %, об/об  до 90 %, об/об), метанол 
(60  %, об/об) або ацетон (40 %, об/об).

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Аморфний порошок зеленувато-коричневого 
кольору.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 0.25 г випробовуваного 
екстракту додають метанол, струшують, фільтрують 
та доводять об’єм розчину метанолом Р до 5 мл.

Розчин порівняння. 2.0 мг гіперозиду Р і 2.0 мг рутину  Р 
розчиняють у метанолі 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: мурашина кислота безводна Р – вода Р – 
метилетилкетон Р – етилацетат Р (10:10:30:50).

Нанесення: 10 мкл (або 5 мкл), смугами.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 15 см (або 5 см) 
від лінії старту.

Висушування: при температурі  від 100 °С до 105 °С.

Виявлення: обприскують розчином 10 г/л дифеніл-
борної кислоти аміноетилового ефіру Р у метанолі Р, 
потім розчином 50 г/л макроголу 400 Р у метанолі Р  і 
висушують на повітрі протягом 30 хв. Переглядають 
в УФсвітлі 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 флуоресці-
юючі зони.

Верхня частина пластинки

________

гіперозид: жовтаво-
оранжева флуоресціююча 
зона

рутин: жовтаво-оранжева 
флуоресціююча зона
_________

  ________

 

зелена флуоресціююча 
зона

жовта флуоресціююча 
зона

   _______

зелена флуоресціююча 
зона

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Втрата в масі при висушуванні (2.8.17). Не більше 5.0 %. 
Визначають із 0.500 г.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Вихідний розчин. До 50 мг випробовуваного екстракту 
додають етанол (60 %, об/об) Р, струшують, фільтру-
ють та доводять об’єм розчину етанолом (60 %, об/об) Р 
до 100.0 мл.

Випробовуваний розчин. 5.0 мл вихідного розчину 
поміщають у круглодонну колбу, упарюють насухо 
під зниженим тиском. Одержаний залишок за до-
помогою 8 мл суміші метанол Р – оцтова кислота 
льодяна Р (10:100) переносять у мірну колбу місткіс-
тю 25  мл. Круглодонну колбу обполіскують 3 мл су-
міші метанол Р – оцтова кислота льодяна Р (10:100) 
і промивну рідину поміщають у ту саму мірну колбу 
місткістю 25 мл. До одержаного розчину додають 
10.0 мл розчину, що містить 25.0 г/л борної кислоти Р 
та 20.0 г/л щавлевої кислоти Р у мурашиній кислоті 
безводній Р, і доводять об'єм розчину оцтовою кис-
лотою безводною Р до 25.0 мл.

Компенсаційний розчин. 5.0 мл вихідного розчину по-
міщають у круглодонну колбу та упарюють насухо під 
зниженим тиском. Одержаний залишок за допомо-
гою 8 мл суміші метанол Р – оцтова кислота льодяна 
Р (10:100) переносять у мірну колбу місткістю 25 мл. 
Обполіскують круглодонну колбу 3 мл суміші мета-
нол Р – оцтова кислота льодяна  Р (10:100) і промивну 
рідину поміщають у ту саму мірну колбу місткістю 
25 мл. До одержаного розчину додають 10.0 мл му-
рашиної кислоти безводної Р і доводять об'єм розчину 
оцтовою кислотою безводною Р до 25.0 мл.
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Оптичну густину (2.2.25) випробовуваного розчину 
вимірюють через 30 хв після приготування за дов-
жини хвилі 401 нм відносно компенса ційного роз-
чину.

Вміст суми флавоноїдів, у перерахунку на вітексин, 
у відсотках, обчислюють за формулою:

 
де А — оптична густина випробовуваного розчину, 

ви міряна за довжини хвилі 401 нм;
m — маса наважки випробовуваного екстракту, 

у грамах.

Використовують питомий показник поглинання ві-
тексину, що дорівнює 628.
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