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Для виробництва дієтичних добавок.  

Полісахарид, побудований із залишків D-фруктози; 
одержують із коренів Cichorium intybus L. (цикорія 
звичайного), бульб Chelianthus tuberosus L. (соняш-
ника бульбистого, топінамбура), Dahlia pinnata Cav. 
(жоржини перистої), Agave americana L. (агави аме-
риканської).

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Білий або майже білий аморфний порошок. 
Гігроскопічний або дуже гігроскопічний. 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Тонкошарова хроматографія (2.2.27). 

Випробовуваний розчин (а). До 0.2 г субстанції дода-
ють 0.8 г щавлевої кислоти Р, додають 10 мл гарячої 
води Р, розчиняють, перемішуючи. Нагрівають на 
водяній бані зі зворотним холодильником протягом 
10 хв, охолоджують, доводять об’єм розчину тим 
самим розчинником до 20 мл. 

Випробовуваний розчин (b). До 0.2 г субстанції дода-
ють 10 мл гарячої води Р, розчиняють, перемішуючи, 
охолоджують, доводять об’єм розчину тим самим 
розчинником до 20 мл. 

Розчин порівняння (a). 0.1 г ФСЗ ДФУ фруктози роз-
чиняють у 10 мл води Р і доводять об’єм розчину 
водою Р до 20 мл.

Розчин порівняння (b). 0.1 г ФСЗ ДФУ глюкози моно-
гідрату розчиняють у 10 мл води Р і доводять об’єм 
розчину водою Р до 20 мл.

Розчин порівняння (с). 0.1 г ФСЗ ДФУ сахарози роз-
чиняють у 10 мл води Р і доводять об’єм розчину 
водою Р до 20 мл.

Розчин порівняння (d). 0.1 г ФСЗ ДФУ лактози моно-
гідрату Р розчиняють у 10 мл води Р і доводять об’єм 
розчину водою Р до 20 мл.

Розчин порівняння (e). По 0.1 г ФСЗ ДФУ фруктози, 
ФСЗ ДФУ глюкози моногідрату,ФСЗ ДФУ сахарози й 
ФСЗ ДФУ лактози моногідрату розчиняють у 10 мл 
води Р і доводять об’єм розчину водою Р до 20 мл. 

Розчин порівняння (f). 0.2 г ФСЗ ДФУ мальтодекстри-
ну розчиняють у 10 мл води Р і доводять об’єм роз-
чину водою Р до 20 мл.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю Р. 
Пластинку занурюють (у випадку алюмінієвої під-
кладки пластинки) або обприскують (у випадку 
скляної підкладки пластинки) розчином 3 г/л на-
трію ацетату Р, висушують у потоці теплого пові-
тря. Активують у сушильній шафі за температури від 
100 °С до 105 °С протягом 15 хв. 

Рухома фаза: вода Р – хлороформ Р – оцтова кисло-
та льодяна Р (10:60:70). Точно відмірюють об’єми 
компонентів суміші, тому що невеликий надлишок 
води призводить до помутніння. 

Нанесення: 5 мкл, смугами 10 мм, ретельно висушу-
ючи зони на лінії старту.  

Відстань А, що має пройти рухома фаза: 10 см від 
лінії старту. 

Висушування А: у потоці теплого повітря протягом 
декількох хвилин. 

Відстань В, що має пройти рухома фаза: 10 см від лінії 
старту, використовуючи ту саму рухому фазу. 

Висушування В: у потоці теплого повітря протягом 
декількох хвилин. 

Виявлення: обприскують сумішшю, приготованою 
так: 2 мл аніліну Р і 2 мл дифеніламіну Р розчиня-
ють у 100 мл метанолу Р, додають 15 мл фосфорної 
кислоти Р і перемішують; пластинку нагрівають за 
температури 130 °С протягом 10 хв. 

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (e): 
— на хроматограмі мають виявлятися 4 чітко розді-

лені зони.

Результати: 
— на хроматограмі випробовуваного розчину (а) ма-

ють виявлятися дві зони на рівні основних зон на 
хроматограмах розчинів порівняння (а) і (b); 

— на хроматограмі випробовуваного розчину (b) 
має виявлятися зона коричневого кольору на лінії 
старту, можуть виявлятися й інші хроматографіч-
ні зони, зокрема зони, що відповідають зонам на 
хроматограмі розчинів порівняння (c) і (d), але не 
мають виявлятися зони, що відповідають зонам 
на хроматограмі розчину порівняння (f). 

В. 10 мг субстанції розчиняють у 2 мл гарячої води Р, 
додають 3 мл розчину 1.5 г/л резорцину Р в етано-
лі (96 %) Р, 3 мл хлористоводневої кислоти Р, перемі-
шують і нагрівають за температури 80 °С; з’являється 
червоне забарвлення.

С. До 5 мл розчину S, приготованого, як зазначено 
в розділі «Випробування», додають 0.5 мл хлорис-
товодневої кислоти Р, нагрівають на водяній бані 
протягом 2 хв, охолоджують, нейтралізують натрію 
гідроксиду розчином Р за лакмусовим папером черво-
ним Р, додають 0.5 мл мідно-тартратного розчину Р 
і нагрівають; утворюється червоний осад.



ДЕРЖАВНА ФАРМАКОПЕЯ УКРАЇНИ 1.42

П
РОЄКТ

ВИПРОБУВАННЯ

Розчин S. 10.0 г субстанції розчиняють у гарячій во-
ді, вільній від вуглецю діоксиду, Р, охолоджують, до-
водять об’єм розчину тим самим розчинником до 
100.0 мл і перемішують. 

рН (2.2.3). рН розчину S має бути від 4.5 до 7.0.  

Питоме оптичне обертання (2.2.7). Від –15.0 до –40.5, 
у перерахунку на суху речовину. 

10.0 г субстанції розчиняють у 80 мл гарячої води Р, 
охолоджують, додають 0.2 мл аміаку розчину розведе-
ного Р1, витримують протягом 30 хв, доводять об’єм 
розчину водою Р до 100.0 мл і перемішують.

Хлориди (2.4.4). Не більше 170 ррm. 

2.0 г субстанції розчиняють у 30 мл гарячої води Р, 
охолоджують і доводять об’єм розчину тим самим 
розчинником до 100 мл. 15 мл одержаного розчину 
мають витримувати випробування на хлориди. 

Сульфати (2.4.13). Не більше 200 ррm. 

2.3 г субстанції розчиняють у 20 мл гарячої води дис-
тильованої Р, охолоджують, додають 2 мл 2 М роз-
чину хлористоводневої кислоти Р, приготованого за 
допомогою води дистильованої Р, і доводять об’єм 
розчину водою дистильованою Р до 45 мл. 15 мл одер-
жаного розчину мають витримувати випробування 
на сульфати. 

Оксалати. 10 мл розчину S поміщають на водяну баню 
за температури 40 °С, додають 0.5 мл розчину 70 г/л 
кальцію хлориду Р і витримують протягом 15 хв. Будь-
яка каламутність, що з’явилася, не має перевищувати 
каламутності 10 мл розчину 0.003 % (м/об) щавлевої 
кислоти Р, обробленого аналогічно випробовува-
ному розчину.  

Кальцій. Не більше 270 ррm. 

1.0 г субстанції розчиняють у 10 мл гарячої води дис-
тильованої Р, додають 0.5 мл розчину 25 г/л амонію 
оксалату Р у воді дистильованій Р, поміщають на во-
дяну баню за температури 40 °С і витримують про-
тягом 15 хв. Будь-яка каламутність, що з’явилася, 
не має перевищувати каламутності 10 мл розчину 
0.01 % (м/об) кальцію хлориду Р у воді дистильова-
ній Р, обробленого аналогічно випробовуваному 
розчину. 

Арсен (2.4.2, метод А). Не більше 1 ррm. 

1.0 г субстанції має витримувати випробування на 
арсен.  

Важкі метали (2.4.8, метод А). Не більше 5 ррm.  

4.0 г субстанції розчиняють у 15 мл гарячої води Р, 
охолоджують і доводять об’єм розчину водою Р до 
20 мл. 12 мл одержаного розчину мають витриму-

вати випробування на важкі метали. Еталон готу-
ють із використанням свинцю еталонного розчину 
(1 ррт Pb) Р.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
10.0 %. 1.000 г субстанції сушать за температури від 
100 °С до 105 °С до постійної маси. 

Сульфатна зола (2.4.14). Не більше 0.2 %. Визначення 
проводять із 1.0 г субстанції.  

ЗБЕРІГАННЯ

У повітронепроникному контейнері. 


