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МАГНОЛІЇ БІОНДІ БУТОНИ

Magnoliae biondii flos immaturus

MAGNOLIA BIONDII FLOWER BUD

Цілі висушені бутони Magnolia biondii Pamp. (син. 
Yulania biondi (Pamp.) D.L.Fu).

Вміст: 
– ефірна олія: не менше 14.0 мл/кг, у перерахунку на 

безводну сировину;
– магнолін (С23Н28О7; М.м. 416.5): не менше 3.0 %, у 

перерахунку на безводну сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Бутони, чия текстура світла та ламка, від яйцепо-
дібної до видовжено-яйцеподібної форми, білувато-
сірі, жовтаво-сірі або зеленувато-сірі, шовковисті, 
опушені, із загостреною верхівкою, 1.2–3.0 см зав-
довжки та 8–16 мм у діаметрі. Здерев’яніла коротка 
квітконіжка, вкрита білуватими сочевичками, зазви-
чай наявна біля основи бутона. Бутон оточений 2–3 
колами приквітків: кожен приквіток має зовнішню 
поверхню, густо опушену шовковистими волоска-
ми, та гладеньку коричнювату внутрішню поверхню. 
Оцвітина складається з 9 світло-жовтих або корич-
нюватих листочків, розташованих 3 колами; зовніш-
нє коло складається з 3 чашолисткоподібних лис-
точків, лінійних, довжина яких становить близько  
чверті довжини інших листочків; пелюсткоподібні 
листочки оцвітини розташовані 2 внутрішніми ко-
лами, кожне складається з 3 листочків. Тичинки та 
плодолистки численні, розташовані по спіралі.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Непросія ний 
порошок від зеленуватого до коричнювато-сірого або 
дещо зеленувато-жовтого кольору. Переглядають 
під мікроскопом, використовуючи хлоральгідрату 
розчин Р. У порошку виявляються такі діагностичні 
структури (Рис. 2742.-1): ізольовані та фрагмен-
товані багатоклітинні (2–6 клітин, якщо цілі) по-
кривні волоски [B, C, D], клітини яких мають товсті 
оболонки, часто спірально-смугасті [Ba]; їх основи 
розширені та складаються з дуже товстостінних клі-
тин,  подібних до склереїд, із зернистим оранжево-
коричневим вмістом [Bb]; численні склереїди більш 
або менш розгалужені, ізольовані [F] або в групах 
[E], з дуже товстими, смугастими, жолобчастими 
оболонками, до 60 мкм у діаметрі; фрагменти сег-
ментів оцвітини (вигляд з поверхні [A], зріз [G]), 
вкриті кутикулою [Ga] та складені з багатогранних 
клітин епідерми [Aa, Gb], продихових апаратів па-
рацитного типу (2.8.3) [Ab] та паренхіми з округлих 
клітин [Ad, Gc], зокрема й округлих олійних клітин 
(до 100 мкм у діаметрі) з оранжево-жовтим вмістом 
[Ac, Gd].

Рисунок 2742.-1. Діагностичні структури магнолії Біонді 
бутонів (ідентифікація В)

С. Переглядають хроматограми, одержані у випро-
буванні «Magnolia officinalis Rehder et E.H. Wilson» з 
такими змінами.

Виявлення А: переглядають в УФ-світлі за довжини 
хвилі 254 нм.

Результати А: нижче наведено послідовність зон 
поглинання на хроматограмах розчину порівняння 
та випробовуваного розчину. На хроматограмі ви-
пробовуваного розчину також можуть виявлятися 
інші слабі зони.

Верхня частина пластинки

________

фаргезин: темна синя 
флуоресціююча зона

_________

магнолін: зона поглинання

 _______

темна синя 
флуоресціююча зона 
(фаргезин)

 ________

зона поглинання 
(магнолін)

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

Виявлення В: обробляють ваніліну реактивом Р, 
нагрівають за температури від 100 °С до 105 °С 
протягом 5–7 хв і переглядають за денного світла.

Результати В: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
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розчину також можуть виявлятися інші слабі різно-
кольорові зони.

Верхня частина пластинки

________

фаргезин: коричнева зона

_________

магнолін: рожевувато-
фіолетова зона 

слаба фіолетова зона

 _______

коричнева зона 
(фаргезин)

темна синя зона
 ________

слаба рожевувато-
фіолетова зона
рожевувато-фіолетова 
зона (магнолін)

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Magnolia officinalis Rehder et E.H. Wilson. Тонкошарова 
хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. Сировину подрібнюють 
на порошок, використовуючи ножову кавомолку,  
уникаючи нагрівання.  До 0.5 г здрібненої на порошок 
сировини додають 3.0 мл метанолу Р, обробляють 
ультразвуком протягом 15 хв і центрифугують 
протягом 15 хв. Переносять надосадову рідину в колбу 
місткістю 5 мл. До одержаного залишку додають 2  мл 
метанолу Р, обробляють ультразвуком протягом 
15  хв і центрифугують. Одержану надосадову рідину 
переносять у ту саму колбу місткістю 5 мл. Об’єднані 
надосадові рідини доводять метанолом Р до 5.0 мл. 
Фільтрують крізь мембранний фільтр (номінальний 
розмір пор — 0.45 мкм)

Розчин порівняння. 2.0 мг фаргезину Р і 2.0  мг магнолі-
ну Р розчиняють у метанолі  Р і доводять тим самим 
розчинником до 5.0 мл.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю F254 Р 
(2–10 мкм).

Рухома фаза: метанол Р – етилацетат Р – толуол  Р 
(1:5:30).

Нанесення: 5 мкл, смугами 8 мм.

Відстань, що має пройти рухома фаза:  7 см від лінії 
старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обробляють ваніліну реактивом Р, 
нагрівають за температури від 100 °С до 105 °С 
протягом 5–7 хв і переглядають за денного світла. 

Результати B: на хроматограмі випробовуваного 
розчину не має виявлятися рожевуватої зони (від-
повідної магнололу) точно під зоною фаргезину на 
хроматограмі розчину порівняння.

Вода (2.2.13). Не більше 100 мл/кг, визначають із 
25.0  г тонко різаної сировини.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 4.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Ефірна олія (2.8.12). Використовують 15.0 г свіжої, 
тонко різаної сировини, круглодонну колбу місткіс-
тю 1 л, 300 мл води Р як дистиляційну рідину і 0.50  мл 
ксилолу Р у градуйованій трубці.  Перегонку прово-
дять зі швидкістю від 2–3 мл/хв протягом  3  год.

Магнолін. Рідинна хроматографія (2.2.29).

Випробовуваний розчин. Сировину подрібнюють на 
порошок, використовуючи ножову кавомолку, уни-
каючи перегріву. До 0.250 г здрібненої на порошок 
сировини додають 35 мл метанолу Р. Обробляють 
ультразвуком протягом 1 год, замінюючи воду в бані 
після 30 хв обробки ультразвуком для запобігання 
перегріву. Центрифугують протягом 15 хв. Пере-
носять надосадову рідину в мірну колбу місткістю 
100 мл. Повторюють екстракцію двічі, додаючи до 
залишку 35 мл метанолу Р  першого разу та 20 мл 
метанолу  Р наступного разу. Об’єднують надосадо-
ві рідини, охолоджують і доводять  метанолом Р до 
100.0 мл. 1.0 мл одержаного розчину доводять суміш-
шю ацетонітрил Р – вода для хроматографії  Р (10:90) 
до 2.0 мл. Фільтрують крізь мембранний фільтр (но-
мінальний розмір пор — 0.45 мкм).

Розчин порівняння (а). 5.0 мг ФСЗ магноліну розчи-
няють у метанолі Р і доводять об’єм розчину тим 
самим розчинником до 10.0 мл. 1.0 мл одержаного 
розчину доводять сумішшю ацетонітрил Р – вода 
для хроматографії Р (10:90) до 5.0 мл.

Розчин порівняння (b). До 0.250 г  ФСЗ магнолії Біонді 
квіток для перевірки  придатності хроматографічної 
системи  додають  35 мл метанолу Р. Обробляють 
ультразвуком протягом 1 год, замінюючи воду в бані  
після 30 хв обробки ультразвуком уникаючи пере-
гріву. Центрифугують протягом 15 хв. Переносять 
надосадову рідину в мірну колбу місткістю 100 мл. 
Повторюють екстракцію двічі, додаючи до залишку 
35 мл метанолу Р перщого разу та 20 мл метанолу  Р 
наступного разу. Об’єднують надосадові рідини, 
охолоджують і доводять  метанолом Р до 100.0 мл. 
1.0 мл одержаного розчину доводять сумішшю аце-
тонітрил Р – вода для хроматографії  Р (10:90) до 
2.0 мл.  Фільтрують крізь мембранний фільтр (но-
мінальний розмір пор — 0.45 мкм).

Колонка:
— розмір: 0.15 м × 4.6 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії окта-

децилсилільний, ендкепований Р (5 мкм);
— температура: 30 °С.

Рухома фаза: 
—рухома фаза А: оцтова кислота безводна Р – 

ацетоніт рил Р – вода для хроматографії Р 
(0.1:14:85.9);
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— рухома фаза В: оцтова кислота безводна Р – вода 
для хроматографії Р – ацетонітрил Р (0.1:4.9:95);

Час
(хв)

Рухома фаза А
(% , об/об)

Рухома фаза В
(% , об/об)

0–12 68 32
12–20 68 → 0 32 → 100
20–28 0 100

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 278 нм.

Інжекція: 20 мкл.

Ідентифікація піків: використовуючи хроматогра-
му, що надається до ФСЗ магнолії Біонді квіток для 
перевірки придатності хроматографічної системи, 
та хроматограму розчину порівняння (b), ідентифі-
кують пік, відповідний еудесміну; використовуючи 
хроматограму розчину порівняння (а), ідентифіку-
ють пік, відповідний магноліну.

Час утримування: еудесміну — близько 12 хв; магно-
ліну — близько 13 хв.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (b):
— ступінь розділення: не менше 1.8 між піками еудес-

міну та магноліну.

Якщо необхідно, випробовуваний розчин розводять 
сумішшю ацетонітрил Р – вода для хроматографії Р 
(10:90) так, щоб пік, відповідний магноліну, за ви-
сотою був подібний або був менше, ніж відповідний 
пік на хроматограмі розчину порівняння (а). Вико-
ристовують під час розрахунку додатковий фактор 
розведення випробовуваного розчину d.

Вміст магноліну, у відсотках, обчислюють за фор-
мулою:

 
де А1 — площа піка магноліну на хроматограмі ви-

пробовуваного розчину;
А2 — площа піка магноліну на хроматограмі роз-

чину порівняння (а);
m1 — маса наважки сировини, використаної для 

приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

m2 — маса наважки ФСЗ  магноліну, використа-
ного для приготування розчину порівнян-
ня (а), у грамах;

р — вміст магноліну у ФСЗ магноліну, у відсот-
ках;

d — додатковий фактор розведення.


