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АЛОЕ КАПСЬКЕ

Aloe capensis

ALOES, CAPE

Концентрований і висушений сік листя Aloe ferox 
Мill.

Вміст: не менше 18.0 % гідроксіантраценових по-
хідних, у перерахунку на барбалоїн  (С21Н22О9; 
М.м. 418.4) і суху сировину.

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Темно-коричнева з відтінком зеленого кольо-
ру, блискуча, дірчаста на зламі маса або порошок 
зеленувато-коричневого кольору.

Розчинність. Частково розчинний у киплячій воді, 
розчинний у гарячому етанолі (96 %).

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Переглядають хроматограми, одержані у випробу-
ванні «Barbados aloes».

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

алое емодин: жовта 
флуоресціююча зона
__________

барбалоїн: оранжева 
флуоресціююча зона
__________

 _________

синя флуоресціююча зона

синя флуоресціююча зона

оранжева флуоресціююча 
зона (барбалоїн)

 __________

синювато-біла 
флуоресціююча зона

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

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

Верхня частина пластинки

алое емодин: фіолетова 
зона
__________

барбалоїн: коричнева зона

__________

 _________

коричнева зона 
(барбалоїн)

 __________

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Barbados aloes.Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 0.25 г здрібненої на по-
рошок сировини додають 20 мл метанолу Р, нагріва-
ють до кипіння  у водяній бані, струшують протягом 
кількох хвилин і одержаний розчин декантують. Ви-
тримують за температури близько 4 °С і використо-
вують протягом 24 год.

Розчин порівняння.  2 мг алое емодину Р та 2 мг бар-
балоїну Р  розчиняють в метанолі Р і доводять об'єм 
розчину тим самим розчинником до 1 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: вода Р – метанол Р – етилацетат Р 
(13:17:100).

Нанесення: 10 мкл (або 2 мкл), смугами 20 мм (або 
8 мм).

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

Висушування: на повітрі.

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

Результати А: на хроматограмі випробовуваного 
розчину в нижній третині не має виявлятися чіт-
ка синювато-зелена флуоресціююча зона нижче 
синювато-білої флуоресціюючої зони.

Виявлення В: обробляють розчином 100 г/л калію 
гідроксиду Р в етанолі (50 %, об/об) Р, нагрівають за 
температури 110 °С протягом 5 хв і переглядають за 
денного світла.

Результати В: на хроматограмі випробовуваного 
розчину не має виявлятися фіолетова зона нижче 
зони, відповідної барбалоїну.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
10.0 %. 1.000 г подрібненої на порошок сировини 
сушать за температури 105 °С. 

Загальна зола (2.4.16). Не більше 2.0 %.
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КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Випробування проводять у захищеному від яскравого 
світла місці.

0.400 г здрібненої на порошок сировини (180) (2.9.12) 
поміщають у конічну колбу місткістю 250 мл, змочу-
ють 2 мл метанолу Р, додають 5 мл води Р, нагрітої 
до близько 60 °С, перемішують, потім додають знову 
75 мл води Р, наг рітої до близько 60 °С, і струшують 
протягом 30 хв. Одержаний розчин охолоджують, 
фільтрують у мірну колбу, промивають конічну кол-
бу та фільтр 20 мл води Р, додають промивні рідини у 
мірну колбу і доводять об’єм розчину водою Р до 1.0 л. 
10 мл одержаного розчину переносять у круглодонну 
колбу місткістю 100 мл, що містить 1 мл розчину 
600 г/л заліза(ІІІ) хлориду Р та 6 мл хлористоводневої 
кислоти  Р, нагрівають у водяній бані протягом 4 год 
зі зворотним холодильником з рівнем води вищим 
за рівень рідини у колбі. Одержаний розчин охолод-
жують, переносять у ділильну лійку, обполіскують 
колбу послідовно 4 мл води Р, 4 мл 0.1  М розчину 
натрію гідроксиду, 4 мл води Р і додають промив-
ні рідини у ділильну лійку. Вміст ділильної лійки 
струшують із 3  порціями, по 20 мл кожна, ефіру Р. 
Об’єднані ефірні шари промивають 2 порціями, по 
10 мл кожна, води Р. Промивні рідини відкидають і 
доводять об’єм органічної фази ефіром Р до 100.0 мл. 
20 мл одержаного розчину обережно упарюють на-
сухо на водяній бані. Одержаний залишок розчи-
няють у 10.0 мл розчину 5 г/л магнію ацетату Р у 
метанолі Р. Оптичну густину (2.2.25) вимірюють за 
довжини хвилі 512 нм, використовуючи метанол Р 
як компенсаційну рідину.

Вміст гідроксіантраценових похідних, у перерахунку 
на барбалоїн, у відсотках, обчислюють за форму-
лою:

де А — оптична густина за довжини хвилі 512 нм;
m — маса наважки випробовуваного екстракту, 

у грамах.

Використовують питомий показник поглинання 
барбалоїну, що дорівнює 255.

ЗБЕРІГАННЯ

У повітронепроникному контейнері.


