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РОЕКТ

АРТИШОКУ ЛИСТЯ ЕКСТРАКТ 
СУХИЙ

Cynarae folii extractum siccum

ARTICHOKE LEAF DRY EXTRACT

Екстракт сухий, одержаний із сировини, описаної у  
монографії «Артишоку листя».

Вміст: не менше 0.6 % хлорогенової кислоти 
(С16Н18О9; М.м. 354.3), у перерахунку на сухий екс-
тракт.

ВИРОБНИЦТВО

Екстракт виробляють із лікарської рослинної 
сировини підхожим методом, використовуючи воду 
з температурою не менше 80 °С.

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Аморфний порошок світло-коричневого або 
коричневого кольору.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 1.0 г випробовуваного 
екстракту додають 10 мл етанолу (60 %, об/об) Р, 
обробляють ультразвуком протягом 5 хв і фільтру-
ють.

Розчин порівняння. 5 мг лютеолін-7-глюкозиду Р і 5  мг 
хлорогенової кислоти Р розчиняють у 10 мл мета-
нолу Р.

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

Рухома фаза: мурашина кислота безводна Р – оцто-
ва кислота льодяна Р – вода Р – етилацетат Р 
(11:11:27:100).

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

Відстань, що має пройти рухома фаза: 13 см (або 6 см) 
від лінії старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення: нагрівають за температури 100 °С про-
тягом 5 хв; теплу пластинку обприскують розчином 
10 г/л дифенілборної кислоти аміноетилового ефіру Р  
у метанолі Р, потім розчином 50 г/л макроголу 400 Р  
у метанолі Р; переглядають в УФ-світлі за довжини 
хвилі 365 нм.

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину можуть виявлятися також інші флуоресці-
юючі зони.

Верхня частина пластинки

________

лютеолін-7-глюкозид: 
жовта або оранжева 
флуоресціююча зона

хлорогенова кислота: 
блакитна флуоресціююча 
зона
_________

блакитна флуоресціююча 
зона

________

жовта або оранжева 
флуоресціююча зона 
(лютеолін-7-глюкозид)

блакитна флуоресціююча 
зона (хлорогенова кислота)

________

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

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

Загальна зола (2.4.16). Не більше 30.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29).

Суміш розчинників: метанол Р – вода Р (30:70).

Випробовуваний розчин. 30.0 мг випробовувано-
го  екстракту розчиняють у суміші розчинників і 
доводять об’єм розчину сумішшю розчинників до 
25.0 мл.

Розчин порівняння (а). 5.0 мг ФСЗ хлорогенової кис-
лоти  розчиняють у 50.0 мл метанолу Р. 5.0 мл одер-
жаного розчину переносять у мірну колбу, додають 
5 мл метанолу Р і доводять об’єм розчину водою Р 
до 20.0 мл.

Розчин порівняння (b). 30 мг ФСЗ артишоку листя 
екстракту сухого розчиняють у суміші розчинників 
і доводять об’єм розчину сумішшю розчинників до 
25.0 мл.

Колонка:
— розмір: 0.25 м × 4.6 мм;
— нерухома фаза: силікагель  для хроматографії 

октадецилсилільний, ендкепований Р (5 мкм);
— температура: 40 °С.

Рухома фаза:
— рухома фаза А: фосфорна кислота Р – вода для 

хроматографії Р (0.5:99.5);
— рухома фаза В: фосфорна  кислота Р – ацетоні-

трил Р (0.5: 99.5);
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Час
(хв)

Рухома фаза А
(%, об/об)

Рухома фаза В
(%, об/об)

0–1 92 8
1–20 92 → 75 8 → 25

20–33 75 25
33–35 75 → 0 25 → 100

Швидкість рухомої фази: 1.2 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 330 нм.

Інжекція: 25 мкл.

Придатність хроматографічної системи: розчин 
порівняння (b):
— одержана хроматограма має бути подібна до хро-

матограми, що надається до ФСЗ артишоку листя 
екстракту сухого;

— відношення «пік/западина»: не менше 2.5, де Нр  — 
висота над базовою лінією піка, розташованого 
безпосередньо після піка криптохлорогенової 
кислоти, та Нv — висота над базовою лінією най-
нижчої точки хроматограми між цим піком і піком 
хлорогенової кислоти.

Вміст хлорогенової кислоти, у відсотках, обчислю-
ють за формулою:

де А1 — площа піка хлорогенової кислоти на хро-
матограмі випробовуваного розчину;

А2 — площа піка хлорогенової кислоти на хро-
матограмі розчину порівняння (а);

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

m2 — маса наважки ФСЗ хлорогенової кислоти, 
використаної для приготування розчину 
порівняння (а), у міліграмах;

p — вміст хлорогенової кислоти у ФСЗ хлороге-
нової кислоти, у відсотках.


