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ГІРКОКАШТАНА НАСІННЯ 
ЕКСТРАКТ СУХИЙ, 

СТАНДАРТИЗОВАНИЙ

Hippocastani seminis extractum 
siccum normatum

HORSE-CHESTNUT DRY EXTRACT, STANDARDISED

Екстракт сухий, стандартизований, одержаний із 
сировини, описаної у монографії «Гіркокаштана 
насіння».

Вміст: від 6.5 % до 10.0 % суми тритерпенових 
глікозидів, у перерахунку на протоесцигенін 
(С30Н50О6; М.м. 506.7) і сухий екстракт.

ВИРОБНИЦТВО

Екстракт виробляють із лікарської рослинної 
сировини підхожим методом, використовуючи 
водно-спиртовий розчин, що відповідає міцності 
етанолу (40–80 %, об/об).

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Гігроскопічний порошок жовтавого або 
жовтаво-коричневого кольору або агломерат.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 0.25 г випробовуваного 
екстракту додають 10 мл етанолу (70 %, об/об) Р, 
струшують протягом 2 хв і фільтрують.

Розчин порівняння. 5 мг ФСЗ есцину для кількісного ви-
значення методом рідинної хроматографії і 5 мг саха-
рози Р розчиняють в 1.0 мл етанолу (70 %, об/об) Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю 
F254  Р  (5–40 мкм) (або ТШХ-пластинка із шаром си-
лікагелю F254 Р (2–10 мкм)).

Рухома фаза: оцтова кислота Р – етилацетат Р – 
вода Р – пропанол Р (1.5:30:30:40).

Нанесення: 10 мкл (або 3 мкл), смугами 10 мм (або 
6 мм).

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

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обробляють анісового альдегіду розчином Р, 
нагрівають за температури від 100 °С до 105 °С про-
тягом 10 хв; переглядають при денному світлі.

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину, крім того, можуть бути наявні інші зони.

Верхня частина пластинки

______

есцин: фіолетово-синя 
зона

сахароза: коричнювато-
зелена зона

______

1 або 2 жовтаво-фіолетові 
зони

                                         ______

інтенсивна фіолетово-синя 
зона (есцин)

коричнювато-зелена зона 
(сахароза)

                                          ______

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Втрата в масі при висушуванні (2.8.17). Не біль-
ше  6.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29).

Суміш розчинників: ацетонітрил Р1 – розчин 
0.05 % (об/об) трифтороцтової кислоти Р (40:60).

Розчин внутрішнього маркера. 25.0 мг метилсаліци-
лату Р і 75.0 мг ібупрофену Р розчиняють у суміші 
розчинників і доводять об’єм розчину сумішшю 
розчинників до 50.0 мл. 5.0 мл одержаного розчину 
доводять сумішшю розчинників до 25.0 мл.

Випробовуваний розчин. 0.1000 г випробовуваного 
екстракту розчиняють у розчині внутрішнього мар-
кера  та доводять тим самим розчином до 10.0 мл. 
Обробляють ультразвуком протягом 10 хв і фільтру-
ють крізь мембранний фільтр (номінальний розмір 
пор — 0.45 мкм).

Розчин порівняння (а). 20.0 мг ФСЗ есцину для кіль-
кісного визначення методом рідинної хроматографії  
розчиняють у розчині внутрішнього маркера і до-
водять об’єм розчином внутрішнього маркера  до 
10.0 мл. Обробляють ультразвуком протягом 10 хв і 
фільтрують крізь мембранний фільтр (номінальний 
розмір пор — 0.45 мкм).

Розчин порівняння (b). 1.0 мл розчину внутрішнього 
маркера доводять сумішшю розчинників до 50.0 мл. 
1.0 мл одержаного розчину доводять сумішшю роз-
чинників до 10.0 мл.

Колонка: 
— розмір: 0.25 м × 4.6 мм;
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— нерухома фаза: силікагель для хроматографії окта-
децилсилільний, ендкепований Р (5 мкм) із розміром 
пор 30 нм;

— температура: 25 °С.

Рухома фаза: 
— рухома фаза А: розчин 0.05 % (об/об) трифтороц-

тової кислоти Р;
— рухома фаза В: ацетонітрил Р1;

Час 
(хв)

Рухома фаза А 
(%, об/об)

Рухома фаза В 
(%, об/об)

0–15 70 30
15–25 70 → 65 30 →35
25–35 65 35
35–65 65 → 50 35 → 50
65–70 50 → 10 50 → 90

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 210 нм.

Інжекція: 20 мкл.

Ідентифікація піків: використовують хроматограму, 
що надається до ФСЗ есцину для кількісного визначен-
ня методом рідинної хроматографії, та хроматограму 
розчину порівняння (а) для ідентифікації піків А і В, 
відповідних есцину.

Придатність хроматографічної системи:
— хроматограма розчину порівняння (а) має бути 

подібна до хроматограми, що надається до ФСЗ 
есцину для кількісного визначення методом рідин-
ної хроматографії, щодо піків, розташованих між 
піками, відповідними метилсаліцилату та ібупро-
фену;

— час утримування: метилсаліцилату — від 11.5 хв до 
15.5 хв; ібупрофену — від 34.0 хв до 46.0 хв;

— ступінь розділення: не менше 2.0 між піками А і В, 
відповідними есцину, на хроматограмі розчину 
порівняння (а);

— відношення «сигнал/шум»: не менше 10 для піка 
метилсаліцилату на хроматограмі розчину порів-
няння (b).

Інтегрування:
— випробовуваний розчин: інтегрують піки, що елю-

юються між піком метилсаліцилату і піком ібу-
профену; інтегрують площі окремих піків або ін-
тегрують групи піків у разі неповного розділення 
окремих піків;

— розчин порівняння (а): для розрахунків інтегрують 
як одне ціле, від западини до западини, почина-
ючи від 1-го піка після піка метилсаліцилату та 
закінчуючи останнім піком перед піком ібупрофе-
ну; за наявності піка, недостатньо відділеного від 
піка метилсаліцилату або ібупрофену, його інте-
грують окремо; для обчислення використовують 
суму площ піків.

Вміст тритерпенових глікозидів, у відсотках, у пере-
рахунку на протоесцигенін, обчислюють за форму-
лою:

 
де A1 — сума площ (інтегрованих, як описано вище) 

піків, елюйованих між піком метилсаліци-
лату та піком ібупрофену на хроматограмі 
випробовуваного розчину;

A2 — сума площ (інтегрованих, як описано вище) 
піків, елюйованих між піком метилсаліци-
лату та піком ібупрофену на хроматограмі 
розчину порівняння (а);

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

m2 — маса наважки ФСЗ есцину для кількісного 
визначення методом рідинної хроматографії, 
використаного для приготування розчину 
порівняння (а), у грамах;

р — вміст есцину, у перерахунку на протоес-
цигенін, у ФСЗ есцину для кількісного ви-
значення методом рідинної хроматографії, 
у відсотках.

ЗБЕРІГАННЯ

У повітронепроникному контейнері.
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