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Гіркокаштана  насіння

Hippocastani semen

HORSE-CHESTNUT

Цілі або фрагментовані висушені дозрілі насінини 
Aesculus hippocastanum L.

Вміст: не менше 1.5 % тритерпенових глікозидів, у 
перерахунку на протоесцигенін (С30Н50О6; М.м. 506.7) 
і суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

а. Ціла, куляста або овальна, дещо сплощена на-
сінина 2–4 см у діаметрі. Вона має блискучу темно-
коричневу насінну шкірку з широкою округлою 
матовою світло-коричневою плямою (рубчик); 
зокрема, на крупніших насінинах коротка вузька  
v-подібна складка визначає позицію корінця, що 
загостреним кінцем підходить до рубчика.

У фрагментованому насінні трапляються більш або 
менш багатогранні шматки близько 1–2 см у діаме-
трі або тонкі зрізи. Поверхні, відповідні сім’ядолям, 
матові, світло-коричневі, з чистим зламом. Поверх-
ні, відповідні насінній шкірці, блискучі, темно-
коричневі, крім рубчика, де вони матові, світло-
коричневі. Насінна шкірка слабо відмежована від 
сім’ядолей і часто відокремлена.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
жовтаво-коричневого кольору. Переглядають під 
мікроскопом, використовуючи хлоральгідрату роз-
чин Р. У порошку виявляються такі діагностичні 
структури (Рис. 1830.-1): численні, різні за розміром 
краплі жирної олії, вільні [D] або у тонкостінних  
безбарвних клітинах сім’ядолей [E, G]; жовтаво-
коричневі фрагменти зовнішньої насінної шкірки, 
що складаються з склерехіматозних клітин із тов-
стими оболонками (вигляд зверху [C], поперечний 
зріз [А]); фрагменти внутрішньої насінної шкірки, 
що складаються з товстостінних безбарвних парен-
хімних клітин, які варіюються за розміром [B, H, J], 
із погано видимими порами та зрідка кільчастими 
або спіральними судинами [F]. Переглядають під 
мікроскопом, використовуючи розчин  50 % (об/об) 
гліцерину Р. Виявляється крохмаль [K] у 3 формах: 
грушоподібні або ниркоподібні прості крохмальні 
зерна, часто з бородавчастими наростами, близько 
15–25 мкм за розміром, деколи до 30 мкм; округлі 
прості зерна 5–10 мкм у діаметрі; невелика кіль-
кість зерен, які формують ряди, що складаються з 
2–4 простих зерен, які близько 35 мкм завдовжки та 
зрідка близько 45 мкм; більшість зерен має зірчастий 
(2 або більше промені) або, значно рідше, крапко-
подібний центр крохмалеутворення.

Рисунок 1830.-1. Діагностичні структури гіркокаштана 
насіння (ідентифікація В)

C. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 1.0 г здрібненої на поро-
шок сировини (355) (2.9.12) додають 10 мл етанолу 
(70 %, об/об) Р, нагрівають зі зворотним холодильни-
ком протягом 15 хв. Охолоджують 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.
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Верхня частина пластинки

______

есцин: фіолетово-синя 
зона

сахароза: коричнювато-
зелена зона

______

жовтаво-фіолетова зона

                                         ______

інтенсивна фіолетово-синя 
зона (есцин)

коричнювато-зелена зона 
(сахароза)

2 коричнювато-зелені зони

                                          ______

розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

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 протя-
гом 2  год.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 4.0 %.

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. До 2.00 г здрібненої на по-
рошок сировини (355) (2.9.12) додають 10.0 мл 
розчину внутрішнього маркера та 10.0 мл суміші 
розчинників і обробляють ультразвуком протягом 
10 хв. Центрифугують і 2.0 мл надосадової рідини 
фільтрують крізь мембранний фільтр (номінальний 
розмір пор – 0.45 мкм). Використовують фільтрат як 
випробовуваний розчин.

Розчин порівняння (а). 50.0 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;
— 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.
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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 сировини, використаної для 
приготування випробовуваного розчину, 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.

___________________________________________N

Для ідентифікації С замість ФСЗ есцину для кількіс-
ного визначення методом рідинної хроматографії ре-
комендується використовувати ФСЗ ДФУ есцин. 

Допускається проводити кількісне визначення за на-
веденою нижче методикою.

Вміст: не менше 3.0 % тритерпенових глікозидів, у 
перерахунку на есцин (С55Н86О24; М.м. 1131.3) і суху 
сировину.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Розчини готують безпосередньо перед використан-
ням.

Випробовуваний розчин. 1.000 г здрібненої на по-
рошок сировини (500) (2.9.12) поміщають у колбу 
місткістю 250 мл, додають 100.0 мл суміші мета-
нол Р – вода Р (13:7) і  зважують колбу із вмістом 
із точністю до 0.1 г. Нагрівають на водяній бані зі 
зворотним холодильником протягом  30 хв, після 
охолодження об’єм отриманого розчину доводять 
сумішшю метанол Р  – вода Р (13:7) до початкової 
маси і фільт рують. 30.0 мл одержаного фільтрату упа-
рюють у круглодонній колбі насухо під вакуумом, 
залишок розчиняють у 20.0 мл 0.1 М розчину хлорис-
товодневої кислоти і переносять у ділильну лійку, а 

колбу і фільтр двічі промивають порціями, по 5.0 мл 
кожна, 0.1  М розчину хлористоводневої кислоти. До 
об'єднаних кислих розчинів додають 20 мл пропанолу 
Р і 50 мл хлороформу Р, отриману суміш ретельно 
струшують протягом 2 хв. Після повного розподілу 
шарів нижній шар збирають у круглодонну колбу, до 
верхнього шару, який залишився в ділильній лійці, 
додають 50.0 мл нижнього шару суміші хлороформ Р –  
0.1 М розчин хлористоводневої кислоти  – пропанол  Р 
(5:3:2) і ретельно струшують протягом  2 хв. Після 
повного розподілу шарів нижній шар збирають в 
ту  саму круглодонну колбу, об'єднані хлороформ-
ні витяги упарюють насухо під вакуумом, залишок 
розчинника видаляють у потоці повітря. Залишок у 
круглодонній колбі двічі промивають порціями, по 
10 мл кожна, ефіру, вільного від пероксидів,  Р, ефірну 
фазу фільтрують, а фільтр промивають 10 мл ефі-
ру вільного від пероксидів, Р. Фільтрати відкидають. 
Після видалення залишків ефіру залишок у кругло-
донній колбі тричі суспендують, кожний раз із 10  мл 
оцтової кислоти безводної Р. Розчини кожний раз 
фільтрують через попередньо висушений фільтр у 
мірну колбу місткістю 50 мл. Круглодонну колбу і 
фільтр промивають оцтовою кислотою безводною  Р, 
промивну рідину фільтрують у ту саму мірну колбу. 
Вміст колби доводять оцтовою кислотою безводною 
Р до позначки і перемішують.

1.0 мл отриманого розчину поміщають у пробірку, 
що герметично закривається, додають 4.0 мл залі-
за (III) хлориду-оцтової кислоти реактиву РN,  про-
бірку закривають, перемішують і нагрівають на во-
дяній бані  протягом  25 хв за температури 60 °С. 
Розчин швидко охолоджують під проточною водою 
до кімнатної температури. 

Приготування розчинів порівняння (a), (b), (c). 9.0  мг, 
18.0 мг і 27.0 мг  ФСЗ ДФУ есцину  поміщають окремо 
у три мірні колби місткістю 50 мл, у кожній із колб 
розчиняють наважки в оцтовій кислоті безводній Р, 
доводять об’єми розчинів до позначки і перемішу-
ють. 

По 1.0 мл кожного з розчинів окремо поміщають 
у три пробірки, що герметично закриваються,  до-
дають 4.0 мл заліза(III) хлориду – оцтової кислоти 
реактиву РN і далі виконують усі операції, як під час 
приготування випробовуваного розчину, починаю-
чи зі слів «пробірку закривають, перемішують...».

Приготування компенсаційного розчину. 1.0 мл оцто-
вої кислоти безводної Р поміщають у пробірку, що 
герметично закривається , додають  4.0 мл заліза(III) 
хлориду – оцтової кислоти реактиву РN і далі вико-
нують усі операції, як під час приготування випро-
бовуваного розчину, починаючи зі слів «пробірку 
закривають, перемішують…».

Відразу вимірюють оптичну густину випробовувано-
го розчину і розчинів порівняння на спектрофото-
метрі за довжини хвилі 540 нм у кюветі з товщиною 
шару 10 мм відносно компенсаційного розчину. 
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Будують калібрувальний графік, відкладаючи оптич-
ну густину розчинів порівняння (a), (b), (c) на осі 
ординат і концентрацію есцину у відповідному роз-
чині, в (мг/мл), на осі абсцис. 

Вміст тритерпенових глікозидів, у відсотках, у пере-
рахунку на есцин розраховують за формулою:

 
де С — концентрація есцину у випробовуваному 

розчині, знайдена із калібрувального гра-
фіка, у мг/мл;

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

р — вміст есцину, у ФСЗ ДФУ есцину, у відсо-
тках.


