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ІПЕКАКУАНИ НАСТОЙКА 
СТАНДАРТИЗОВАНА

Ipecacuanhae tinctura normatum

IPECACUANHA TINCTURE, STANDARDISED

Настойка, одержана із  сировини, описаної у моно-
графіі «Іпекакуани корені».

Вміст: від 0.18 % до 0.22 % (м/м) суми алкалоїдів, у 
перерахунку на еметин (С29Н40N2O4; М.м. 480.6).

ВИРОБНИЦТВО

Настойку виробляють із лікарської рослинної 
сировини підхожим методом, використовуючи ета-
нол (70 %, об/об).

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Рідина жовтаво-коричневого кольору.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин.  До 2.0 мл випробовуваної 
настойки додають 2 мл води Р і 0.1 мл аміаку розчину 
концентрованого Р. Додають 10 мл ефіру Р і струшу-
ють. Верхній шар відділяють, сушать над близько 2  г 
натрію сульфату безводного  Р і фільтрують.

Розчин порівняння. 2.5 мг ФСЗ еметину гідрохлори-
ду та 3 мг ФСЗ цефаеліну гідрохлориду розчиняють 
у метанолі Р і доводять об’єм розчину тим самим 
розчинником до 10 мл.

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

Рухома фаза: аміаку розчин концентрований Р – ме-
танол Р – етилацетат Р – толуол Р (2:15:18:65).

Нанесення: 10 мкл (або 5 мкл), смугами 10 мм (або 
8 мм).

Відстань, що має пройти рухома фаза: 10 см (або 
6 см) від лінії старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення А: переглядають в УФ-світлі за довжини 
хвилі 365 нм.

Результати А: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваного розчину. Крім того, на хроматограмі випро-
бовуваного розчину можуть виявлятися інші слабі 
флуоресціюючі зони.

Верхня частина пластинки

_______

еметин: синя 
флуоресціююча зона

цефаелін: синя 
флуоресціююча зона

________

                                     ______

синя флуоресціююча зона
(еметин)

синя або слаба синя 
флуоресціююча зона 
(цефаелін)
                                  ______

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

Виявлення В: обробляють розчином 5 г/л йоду Р в 
етанолі (96 %) Р, нагрівають за температури 60 °С 
протягом 10 хв і переглядають в УФ-світлі за довжи-
ни хвилі 365 нм.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння:

– синя флуоресціююча зона цефаеліну та жовта 
флуоресціююча зона еметину мають бути чітко 
розділені.

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмі розчину порівняння та випробовува-
ного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину також можуть виявлятися інші слабі флу-
оресціюючі зони.

Верхня частина пластинки

_______

еметин: жовта 
флуоресціююча зона

цефаелін: синя 
флуоресціююча зона
________

                                     ______

жовта флуоресціююча 
зона (еметин)

синя  флуоресціююча зона 
(цефаелін)
                                  ______

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Етанол (2.9.10). Від 95 % до 105 % від номінального 
вмісту.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

10.00 г випробовуваної настойки переносять на хро-
матографічну колонку близько 0.2 м завдовжки та 
близько 15 мм внутрішнього діаметра, що містить 8  г 
алюмінію оксиду основного Р. Після інфільтрації у шар 
алюмінію оксиду внутрішні стінки колонки про-
мивають 3 порціями, по 2 мл кожна, етанолу (70  %, 
об/об) Р. Елююють порціями 40 мл етанолу (70 %, 
об/об) Р, уникаючи пошкодження або висушуван-
ня поверхні шару алюмінію оксиду. Збирають увесь 
елюат. Елюат випарюють на водяній бані до близько 
10 мл. Охолоджують.  Додають 10.0 мл 0.02 М розчину 
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хлористоводневої кислоти та 20 мл води, вільної від 
вуглецю діоксиду, Р і титрують надлишок кислоти 
0.1 М розчином натрію гідроксиду, використовуючи 
як індикатор 0.15 мл метилового червоного змішаного 
розчину Р.

Виконують контрольний дослід, замінивши випро-
бовуваний екстракт 10.0 мл етанолу зазначеної на 
етикетці концентрації.

1 мл 0.02 М розчину хлористоводневої кислоти від-
повідає 4.807 мг суми алкалоїдів, у перерахунку на 
еметин.


