
ДЕРЖАВНА ФАРМАКОПЕЯ УКРАЇНИ 2.3 1

П
РОЕКТ

АКЕБІЇ СТЕБЛА

Akebiae caulis

AKEBIA STEM

Висушені стебла Akebia quinata (Houtt.) Decne, або 
Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz., або суміші 2 видів.

Вміст: не менше 0.15 % олеанолової кислоти 
(С30Н48О3; М.м. 456.7), у перерахунку на суху сиро-
вину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Циліндричні, часто дещо скручені стебла 30–70 см 
завдовжки та 0.5–2 см у діаметрі. Зовні сірувато-
коричневі, шершаві, з нерівними видов женими 
тріщинами або борознами. Сочевички чіткі. Вузли 
деколи здуті, з рубцями бічних пагонів. Текстура 
світла, щільна та ламка. Злам нерівний; кора від-
носно широка, жовтаво-коричнева, з видимою гра-
нулярною крапчастістю; деревина жовтаво-біла, з 
радіальною смугастістю, серцевина дрібна, зрідка 
порожниста, жовтаво-біла або жовтаво-коричнева.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
блідо-жовтого кольору. Переглядають під мікроско-
пом, використовуючи хлоральгідрату розчин Р. У по-
рошку виявляються такі діагностичні структури: чис-
ленні групи волокон із кристалічними обкладками, 
1–2.5 мм завдовжки, часто в пучках; клітини парен-
хіми, що містять ізольовані кубічні або призматичні 
кристали кальцію оксалату; золотисто-жовті чотири-
кутні, багатокутні або округлі склереїди, 25–50 мкм у 
діаметрі, з дуже товстими та помітно пористими обо-
лонками; судини, переважно облямовано-пористі, 
до 120–160 мкм; кристали, зазвичай, багатогранні, 
часто призматичні; червонувато-коричневі багато-
кутні клітини корка з коричневим вмістом; лігні-
фіковані клітини паренхіми з дуже товстими, по-
ристими оболонками.

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 0.5 г здрібненої на круп-
ний порошок сировини (1400) (2.9.12) додають 5  мл 
метанолу Р, обробляють ультразвуком протягом 
10 хв, фільтрують або центрифугують. Використо-
вують фільтрат або надосадову рідину як випробо-
вуваний розчин.

Розчин порівняння. 1 мг гедерагеніну Р та 1 мг олеано-
лової кислоти Р розчиняють у 8 мл метанолу Р.

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

Рухома фаза: оцтова кислота безводна Р – ацетон Р  – 
толуол Р (5:20:80).

Нанесення: 15 мкл, смугами 8 мм.

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

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обробляють розчином 10 % (об/об) сір-
чаної кислоти в етанолі (96 %) Р, нагрівають за тем-
ператури 105 °С до появи плям; 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 забарвлені 
зони.

Верхня частина пластинки

__________

олеанолова кислота: 
рожева зона

гедерагенін: коричнева 
або синя зона

___________

слаба пурпурово-синя 
зона
                                 _________

пурпурово-синя зона

слаба рожева зона 
(олеанолова кислота)

ряд вузьких пурпурово-
синіх зон

помітна пурпурово-синя 
зона

                                   ________

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Загальна зола (2.4.16). Не більше 6.5 %.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 10.0 %. 
1.000 г здрібненої на порошок сировини (355) (2.9.12) 
сушать за температури 105 °С протягом 3 год.

Зола, нерозчинна у хлористоводневій кислоті (2.8.1). Не 
більше 1.0 %.

Аристолохієві кислоти (2.8.21, метод А). Сировина має 
відповідати вимогам.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29).

Випробовуваний розчин. До 2.00 г здрібненої на круп-
ний порошок сировини (1400) (2.9.12) додають 
50  мл метанолу Р, обробляють ультразвуком про-
тягом 30 хв і фільтрують. Залишок промивають під-
хожою кількістю метанолу Р, об’єднують фільтрат 
і змиви та упарюють насухо. Залишок розчиняють 
у 10 мл води Р, екстрагують 3 порціями, по 20 мл 
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кожна, бутанолу Р, насиченого водою Р, об’єднують  
екстракти та упарюють насухо. До залишку додають 
2 мл хлористоводневої кислоти Р та 20 мл метанолу Р 
і нагрівають зі зворотним холодильником протягом 
2  год. Додають 10 мл води Р, екстрагують 2 порція-
ми, по 20 мл кожна, метиленхлориду Р, об’єднують 
екстракти та упарюють насухо. Залишок розчиняють 
у метанолі Р і доводять об’єм розчину тим самим 
розчинником до 10.0 мл.

Розчин порівняння (а). 20.0 мг ФСЗ олеанолової кис-
лоти  розчиняють у метанолі Р і доводять об’єм роз-
чину тим самим розчинником до 20.0 мл.

Розчин порівняння (b). 10 мг урсолової кислоти Р 
розчиняють у розчині порівняння (а) і доводять 
об’єм розчину тим самим розчинником до 10.0 мл.

Розчини порівняння (c), (d), (e), (f), (g), (h). Розводять 
розчин порівняння (а) метанолом Р до одержання 
6 розчинів порівняння з діапазоном концентрацій  
олеанолової кислоти, в  якому очікується її концен-
трація у випробовуваному розчині.

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

децилсилільний, ендкепований Р (5 мкм).

Рухома фаза: триетиламін Р – оцтова кислота льо-
дяна Р – вода Р – метанол Р (0.02:0.04:13:87).

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: світлорозсіювальний детектор; пара-
метри настройки детектора мають бути підхожими; 
якщо детектор має відмінні параметри, їх регулюють 
так, щоб відповідати критерію придатності системи 
для відношення «сигнал/шум»:
— газ-носій: азот Р;
— тиск: 350 кПа;
— температура випарника: 60 °С.

Інжекція: 10 мкл.

Час хроматографування: 24 хв.

Час утримування: олеанолової кислоти — близько 
19 хв; урсолової кислоти — близько 20 хв.

Придатність хроматографічної системи:
— ступінь розділення: не менше 1.7 між піками оле-

анолової кислоти та урсолової кислоти на хрома-
тограмі розчину порівняння (b);

— відношення «сигнал/шум»: не менше 40 для піка 
олеанолової кислоти на хроматограмі розчину по-
рівняння (а).

Будують калібрувальний графік, відкладаю-
чи логарифм концентрації (мг/10 мл) у розчи-
нах порівняння (c), (d), (e), (f), (g), (h) (відко-
ригованої до дек ларованого відсоткового вмісту 
ФСЗ олеанолової кислоти) на осі абсцис і логарифм 
площі відповідного піка на осі ординат.

Вміст олеанолової кислоти, у відсотках, обчислюють 
за формулою:

 
де А — логарифм концентрації, відповідний лога-

рифму площі піка олеанолової кислоти на 
хроматограмі ви пробовуваного розчину, 
визначений за допомогою калібрувального 
графіка;

m — маса наважки сировини, використаної для 
приготування випробовуваного розчину, у 
грамах.


