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СТРУЧКОВОГО ПЕРЦЮ ЕКСТРАКТ 
ГУСТИЙ, СТАНДАРТИЗОВАНИЙ

Capsici extractum spissum normatum

CAPSICUM SOFT EXTRACT, STANDARDISED

Екстракт густий, стандартизований, одержаний із 
сировини, описаної у монографії «Стручковий пе-
рець».

Вміст: від 2.0 % до  2.4 % суми капсаїциноїдів, у пере-
рахунку на капсаїцин (С18Н27NO3; М.м. 305.4).

ВИРОБНИЦТВО

Екстракт виготовляють із сировини підхожим 
методом, використовуючи етанол (80 %, об/об).

Вміст суми капсаїциноїдів в екстракті визначають 
і коригують, якщо необхідно, до регламентованого  
значення, додаючи підхожий інертний наповнювач, 
наприклад глюкози розчин.

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Клейка субстанція червонувато-коричневого 
кольору.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 0.25 г випробовуваного 
екстракту додають 10 мл суміші вода Р – пропанол Р 
(40:60), струшують протягом 5 хв і фільтрують, якщо 
необхідно.

Розчин порівняння. 2 мг капсаїцину Р та 1 мг дигідро-
капсаїцину Р розчиняють у 5.0 мл ефіру Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікаге-
лю октадецилсилільного Р (5–40 мкм) (або ТШХ-
пластинка із шаром силікагелю октадецилсилільного Р 
(2–10 мкм)).

Рухома фаза: вода Р – метанол Р (20:80).

Нанесення: 20 мкл (або 2 мкл), смугами 15 мм (або 
8 мм).

Відстань, що має пройти рухома фаза: 12 см (або 6 см) 
від лінії старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обробляють розчином 0.25 г/л дихлорхі-
нонхлоріміду Р в етилацетаті Р, витримують у парі 
аміаку до виявлення синіх зон. Переглядають при 
денному світлі.

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння і випробовува-
ного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину можуть виявлятися інші зони.

Верхня частина пластинки

________

капсаїцин: синя зона

дигідрокапсаїцин: синя 
зона

________

________

синя зона (капсаїцин)

синя зона 
(дигідрокапсаїцин)

________

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Нонівамід. Рідинна хроматографія (2.2.29).

Випробовуваний розчин. Випробовуваний екстракт 
збовтують до гомогенного стану, нагріваючи, якщо 
необхідно, при температурі не вище 60 °С. 0.350 г 
одержаного гомогенного екстракту диспергують у 
35 мл суміші вода Р – пропанол Р (40:60), струшують 
протягом 30 хв і доводять об’єм розчину пропано-
лом Р до об’єму 50.0 мл. 25.0 мл одержаного розчину 
доводять рухомою фазою до об’єму 50.0 мл і фільтру-
ють крізь мембранний фільтр (номінальний розмір 
пор – 0.45  мкм).

Розчин порівняння (a). 2.0 мг ФСЗ ноніваміду роз-
чиняють у рухомій фазі та доводять об’єм розчину 
рухомою фазою до об’єму 25.0 мл (розчин А). 8.0 мг 
ФСЗ капсаїцину розчиняють у суміші 5.0 мл розчи-
ну А та 45 мл рухомої фази і доводять об’єм розчину 
рухомою фазою до 100.0 мл.

Розчин порівняння (b). 8.0 мг ФСЗ ноніваміду розчи-
няють у рухомій фазі і доводять об’єм розчину рухо-
мою фазою до 100.0 мл. 5.0 мл одержаного розчину 
доводять рухомою фазою до 100.0 мл.

Колонка:
— розмір: 0.25 м × 4.6 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії феніл-

силільний, ендкепований, деактивований відносно 
основ Р (5 мкм);

— температура: 30 °С.

Рухома фаза: ацетонітрил Р1 – розчин 1 г/л фосфор-
ної кислоти Р (40:60).

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 225 нм.

Інжекція: 10 мкл.

Час хроматографування: у 1.2 рази більший за час 
утримування дигідрокапсаїцину.

Порядок виходу піків: нордигідрокапсаїцин, ноніва-
мід, капсаїцин, дигідрокапсаїцин.
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Відносне утримування до капсаїцину (час утриму-
вання капсаїцину – близько 19 хв): нордигідрокап-
саїцину – близько 0.9; ноніваміду – близько 0.95; 
дигідрокапсаїцину – близько 1.3.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (a):
— ступінь розділення: не менше 1.5 між піками ноні-

ваміду та капсаїцину.

Вміст ноніваміду, від вмісту суми капсаїциноїдів, у 
відсотках, обчислюють за формулою:

 
де A1 — площа піка ноніваміду на хроматограмі ви-

пробовуваного розчину;
A2 — площа піка ноніваміду на хроматограмі 

розчину порівняння (b);
m1 — маса наважки екстракту, використаного 

для приготування випробовуваного роз-
чину, у грамах;

m2 — маса ФСЗ ноніваміду, використаного для 
приготування розчину порівняння (b), у 
грамах;

p1 — вміст ноніваміду у ФСЗ капсаїцину, у від-
сотках.

C — вміст суми капсаїциноїдів, одержаний при 
кількісному визначенні, у відсотках.

Нормування:
— нонівамід: не більше 5.0 % від вмісту суми капсаї-

циноїдів.

Сухий залишок (2.8.16). Не більше 70.0 %. Визначення 
проводять, використовуючи 2.00 г екстракту.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29), як зазначено при 
визначенні ноніваміду.

Вміст суми капсаїциноїдів (С), у перерахунку на кап-
саїцин, у відсотках, обчислюють за формулою:

 
де A3 — площа піка капсаїцину на хроматограмі ви-

пробовуваного розчину;
A4 — площа піка капсаїцину на хроматограмі 

розчину порівняння (a);
A5 — площа піка дигідрокапсаїцину на хромато-

грамі випробовуваного розчину;
A6 — площа піка нордигідрокапсаїцину на хро-

матограмі випробовуваного розчину;
m1 — маса наважки екстракту, використаного 

для приготування випробовуваного роз-
чину, у грамах;

m3 — маса ФСЗ капсаїцину, використаного для 
приготування розчину порівняння (a), у 
грамах;

p2 — вміст капсаїцину у ФСЗ капсаїцину, у від-
сотках.
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