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РОМАШКИ ЕКСТРАКТ РІДКИЙ

Matricariae extractum fluidum

MATRICARIA LIQUID exTRACT

Екстракт рідкий, одержаний із сировини, описаної 
у  монографії «Ромашки квітки».

Вміст: не менше 0.30 % залишкової олії синього 
кольору.

ВИРОБНИЦТВО

Екстракт виготовляють із лікарської рослинної 
сировини способом, підхожим для рідких екстрактів, 
використовуючи суміш розчин 10 % (m/m) аміаку 
(NH3)  – вода – етанол (96 %) (2.5:47.5:50).

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Прозора рідина коричнюватого кольору.

Рідина має сильний специфічний запах і специфіч-
ний гіркий смак.

Розчинність. Змішується з водою Р та етано лом 
(96 %) Р із помутнінням, розчинний в етанолі (50  %, 
об/об) Р.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. 10 мл випробовуваного екс-
тракту поміщають у ділильну лійку і струшують із 
2 порціями, по 10 мл кожна, пентану Р. Пентанові 
шари об’єднують, сушать над 2 г натрію сульфату 
безводного Р і фільтрують. Фільтрат упарюють на-
сухо на водяній бані, залишок розчиняють у 0.5 мл 
толуолу Р.

Розчин порівняння. 4 мг гвайазулену Р, 20 мг 
(-)-α-бісабололу Р і 20 мг борнілацетату Р розчиня-
ють у 10 мл толуолу Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силіка гелю 
F254 P.

Рухома фаза: етилацетат Р – толуол Р (5:95).

Нанесення: 10 мкл, смугами.

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

Висушування: на повітрі.

Виявлення А: переглядають в УФ-світлі за довжини 
хвилі 254 нм.

Результати А: на хроматограмі випробовуваного 
розчину виявляються декілька зон поглинання, се-

ред них 2 головні зони в середній третині (ен-іне-
дициклоефір).

Виявлення В: переглядають в УФ-світлі за довжини 
хвилі 365 нм.

Результати В: на хроматограмі випробовуваного 
розчину в середній частині виявляється інтенсивна 
синя флуоресціююча зона (герніарин).

Виявлення С: обприскують анісового альдегіду розчи-
ном Р і переглядають при денному світлі після нагрі-
вання при температурі від 100 °С до105 °С протягом 
5–10 хв.

Результати С: на хроматограмі розчину по-
рівняння виявляються: в нижній третині 
червонувато-фіолетова або синювато-фіолетова 
зона ((-)-α-бісаболол), в середній третині жовтаво-
коричнева або сірувато-зелена зона (борнілацетат), у 
верхній третині червона або червонувато-фіолетова 
зона (гвайазулен). На хроматограмі випробовувано-
го розчину в нижній третині виявляються жовтаво-
коричнева або зеленувато-жовта та фіолетова 
зони, а також червонувато-фіолетова або синювато-
фіолетова зона, відповідна ((-)-α-бісабололу на хро-
матограмі розчину порівняння; коричнювата зона 
(ен-іне-дициклоефір) на рівні зони борнілацетату 
на хроматограмі розчину порівняння; червона або 
червонувато-фіолетова зона (хамазулен), відповідна 
гвайазулену на хроматограмі розчину порівняння, та 
безпосередньо над нею 1 або 2 сині або синювато-
фіолетові зони; на хроматограмі випробовуваного 
розчину, крім того, можуть бути наявні слабі зони.

В. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. Випробовуваний екстракт.

Розчин порівняння. 1.0 мг хлорогенової кислоти Р, 
2.5 мг гіперозиду Р і 2.5 мг рутину Р розчиняють у 
10 мл метанолу Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю P.

Рухома фаза: мурашина кислота безводна Р – оцто-
ва кислота льодяна Р – вода Р – етилацетат Р 
(7.5:7.5:18:67).

Нанесення: 10 мкл, смугами.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 15 см від лінії 
старту.

Висушування: при температурі від 100 °С до105 °С.

Виявлення: теплу пластинку обприскують розчином 
10 г/л дифенілборної кислоти аміноетилового ефіру Р у 
метанолі Р; потім розчином 50 г/л макроголу 400 Р у 
метанолі Р; висушують на повітрі протягом близько 
30 хв і переглядають в УФ-світлі за довжини хвилі 
365 нм.

Результати: на хроматограмі розчину порівняння 
виявляються: у середній частині блакитна флуо-
ресціююча зона (хлорогенова кислота), нижче неї 
жовтаво-коричнева флуоресціююча зона (рутин), 
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вище неї жовтаво-коричнева флуоресціююча зона 
(гіперозид). На хроматограмі випробовуваного роз-
чину виявляються жовтаво-коричнева флуоресці-
ююча зона, відповідна зоні рутину на хроматограмі 
розчину порівняння, блакитна флуоресціююча зо-
на, відповідна зоні хлорогенової кислоти на хро-
матограмі розчину порівняння, жовтаво-коричнева 
флуоресціююча зона на рівні зони гіперозиду на хро-
матограмі розчину порівняння; також виявляються 
над жовтаво-коричневою флуоресціюючою зоною 
зелена флуоресціююча зона, крім того, декілька 
синюватих або зеленуватих флуоресціюючих зон і 
близько фронту розчинника жовтава флуоресцію-
юча зона.

ВИПРОБУВАННЯ

Етанол (2.9.10). Від 38 % (об/об) до 53 % (об/об).

Сухий залишок (2.8.16). Не менше 12.0 %. 

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

20.0 г екстракту поміщають у круглодонну колбу 
місткістю 1000 мл, додають 300 мл води Р і дис-
тилюють поки в колбі збереться 200 мл. Дистилят 
переносять у ділильну лійку, 65 г натрію хлориду Р 
розчиняють у дистиляті та струшують із 3 порціями, 
по 30 мл кожна, пентану Р, що попередньо був ви-
користаний для промивання холодильника та колби. 
Пентанові шари об’єднують, сушать над 2 г натрію 
сульфату безводного Р і фільтрують у круглодонну 
колбу місткістю 100 мл, висушену протягом 3 год в 
ексикаторі. Натрій сульфат безводний промивають 
і фільтрують із 2 порціями, по 20 мл кожна, пента-
ну  Р. Пентан випарюють у водяній бані при темпера-
турі 45 °С. Залишок пентану видаляють потоком по-
вітря протягом 3 хв. Колбу висушують в ексикаторі 
протягом 3 год і зважують. Залишкова олія синього 
кольору (хамазулен).
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