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ВЕРБИ КОРИ ЕКСТРАКТ СУХИЙ

Salicis corticis extractum siccum

WILLOW BARK DRY EXTRACT

Екстракт сухий, одержаний із сировини, описаної у  
монографії «Верби кора».

Вміст: не менше 5.0 % суми саліцилових похідних, у 
перерахунку на саліцин (С13Н18О7; М.м. 286.3) і сухий 
екстракт.

ВИРОБНИЦТВО

Екстракт виробляють із лікарської рослинної 
сировини підхожим методом, використовуючи воду 
або водно-спиртовий розчин, що відповідає міцності 
етанолу (80 %, об/об).

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Аморфний порошок жовтаво-коричневого 
кольору.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин (а). До 0.200 г випробовувано-
го екстракту додають 5 мл метанолу Р. Обробляють 
ультразвуком протягом 5 хв, фільтрують і доводять 
об’єм розчину метанолом Р до 10 мл.

Випробовуваний розчин (b). До 5.0 мл випробовува-
ного розчину (а) додають 1.0 мл розчину 50 г/л на-
трію карбонату безводного Р, нагрівають у водяній 
бані за температури близько 60 °С протягом 10 хв, 
охолоджують і фільтрують, якщо необхідно.

Розчин порівняння. 2.0 мг саліцину Р і 2.0 мг хлорогено-
вої кислоти Р розчиняють в 1.0 мл метанолу Р.

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

Рухома фаза: вода Р – метанол Р – етилацетат Р 
(8:15:77).

Нанесення: 10 мкл (або 2 мкл), смугами.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 15 см (або 6 см) 
від лінії старту.

Висушування: у потоці теплого повітря.

Виявлення: обприскують сумішшю сірчана кисло-
та  Р  – метанол Р (5:95), нагрівають за температури 
від 100 °С до 105 °С протягом 5 хв і переглядають при 
денному світлі.

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваних розчинів (а) і (b). На хроматограмах випробо-
вуваних розчинів (а) і (b) також можуть виявлятися 
інші зони.

Верхня частина пластинки

_______

саліцин: 
червонувато-
фіолетова зона

________

хлорогенова 
кислота: 
коричнева зона

   ________

декілька 
червонувато-
фіолетових зон 
можуть бути 
наявні

слаба 
червонувато-
фіолетова зона 
(саліцин)

  _________

 _______

червонувато-
фіолетова зона 
(саліцин)

 ________

Розчин 
порівняння 

Випробовуваний 
розчин (а)

Випробовуваний 
розчин (b)

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29).

Випробовуваний розчин. До 0.300 г випробовувано-
го екстракту додають 40 мл метанолу Р і 40.0 мл 
0.1 М розчину натрію гідроксиду. Нагрівають у водя-
ній бані за температури близько 60 °С зі зворотним 
холодильником, постійно струшуючи, протягом 
1 год. Після охолодження додають 4.0 мл 1 М розчи-
ну хлористоводневої кислоти. Суспензію фільтрують 
у мірну колбу місткістю 100 мл, потім промивають 
і доводять об’єм розчину сумішшю рівних об’ємів 
метанолу Р і води Р до 100.0 мл. Фільтрують крізь 
мембранний фільтр (номінальний розмір пор — 
0.45  мкм).

Розчин порівняння. 5.0 мг піцеїну Р розчиняють у 
25.0 мл суміші вода Р – метанол Р (20:80) (розчин  А). 
15.0 мг ФСЗ саліцину розчиняють у 25 мл суміші во-
да  Р – метанол Р (20:80). Додають 5.0 мл розчину А 
та доводять об’єм розчину водою Р до 50.0 мл.

Колонка:
— розмір: 0.10 м × 4.6 мм;
— нерухома фаза: силікагель  для хроматографії окта-

децилсилільний Р (3 мкм).

Рухома фаза:
— рухома фаза А: тетрагідрофуран Р – розчин 0.5 %  

(об/об) фосфорної кислоти Р (1.8:98.2);
— рухома фаза В: тетрагідрофуран Р;
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Час
(хв)

Рухома фаза А
(%, об/об)

Рухома фаза В
(%, об/об)

0–15 100 0
15–17 100 → 90 0 → 100
17–23 90 10
23–25 90 → 100 10 → 0
25–40 100 0

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 270 нм.

Інжекція: 10 мкл.

Час утримування: саліцину — близько 6.4 хв, піцеї-
ну — близько 7.7 хв.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння:
— ступінь розділення: не менше 1.5 між піками салі-

цину та піцеїну.

Вміст саліцилових похідних, у перерахунку на салі-
цин, у відсотках, обчислюють за формулою:

де А1 — площа піка саліцину на хроматограмі ви-
пробовуваного розчину;

А2 — площа піка саліцину на хроматограмі роз-
чину порівняння;

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

m2 — маса наважки ФСЗ саліцину, використаного 
для приготування розчину порівняння, у 
грамах;

p — вміст саліцину  у ФСЗ саліцину, у відсот-
ках.
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