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МАГНОЛІЇ ЛІКАРСЬКОЇ КВІТКИ

Magnoliae officinalis flos

MAGNOLIA OFFICINALIS FLOWER

Оброблені парою та висушені нерозкриті квітки 
Magnolia officinalis Rehder et E.H. Wilson.

Вміст: не менше 0.20 % суми магнололу (С18Н18О2; 
М.м. 266.3) та хонокіолу (С18Н18О2; М.м. 266.3), у пе-
рерахунку на суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Квітконіжки сірувато-жовтого кольору, короткі, 
0.5–2 см, густоповстяні. Пуп’янки коричневого або 
червонувато-коричневого кольору, видовжені, ко-
нічні, 4–7 см завдовжки та 1.5–2.5 см у діаметрі біля 
основи; вони зазвичай складаються з 12 листочків 
оцвітини, розташованих кількома колами. Тичи-
нок багато, з тонкою короткою ниткою та лінійним 
жовтаво-коричневим пиляком. Плодолистки віль-
ні і численні, розташовані спірально на конічному 
квітколожі.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
червонувато-коричневого кольору. Переглядають 
під мікроскопом, використовуючи хлоральгідрату 
розчин Р. У порошку виявляються такі діагностичні 
структури: фрагменти листочків оцвітини з багато-
гранних або еліптичних основних клітин епідерми 
з нерівномірно потовщеними оболонками та про-
дихових апаратів аномоцитного типу (4–6 побічних 
клітин) (2.8.3) з прилеглою паренхімою з овальних 
або округлих олієвмісних клітин, близько 50 мкм у 
діаметрі, з оранжево-жовтим вмістом; деякі фраг-
менти епідермальних клітин з округлими сосочка-
ми; численні  розгалужені склереїди з жолобчасти-
ми оболонками та крупною порожниною, близько 
15  мкм у діаметрі; численні еліптичні пилкові зерна 
близько 50 мкм завдовжки та 40 мкм завширшки, з 
гладенькою екзиною.

C. Переглядають хроматограми, одержані у випро-
буванні «Інші види Magnolia».

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

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

Верхня частина пластинки

________

евгенол: слаба зона 
поглинання

магнолол: темно-синя 
флуоресціююча зона

хонокіол: зона 
поглинання
_________

 _______

темно-синя 
флуоресціююча зона 
(магнолол)

зона поглинання 
(хонокіол)

 ________

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

Виявлення В: обробляють ваніліну реактивом Р, нагрі-
вають за температури від 100 °С  до 105 °С протягом 
5–10 хв і переглядають за денного світла.

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

Верхня частина пластинки

_______

евгенол: коричнева зона

магнолол: рожевувато-
фіолетова зона

хонокіол: темно-
фіолетова зона

_________

синювато-фіолетова зона
 _______

рожевувато-фіолетова  
зона (магнолол)

темно-фіолетова зона 
(хонокіол)

синювато-фіолетова зона
                                    ________

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Інші види Magnolia. Тонкошарова хроматографія 
(2.2.27).

Випробовуваний розчин. Сировину подрібнюють на 
порошок (710) (2.9.12), уникаючи нагрівання. До 
0.5 г здрібненої на порошок сировини додають 
2.5 мл метанолу Р, обробляють ультразвуком про-
тягом 15 хв за потужності 80 Вт і частоти 37 кГц (час 
обробки ультразвуком має бути адаптованим до ви-
користовуваної потужності та частоти), потім цен-
трифугують зі швидкістю 1500–2000 g протягом 10 хв 
і переносять надосадову рідину в колбу місткістю 
5 мл. До одержаного залишку додають 2 мл мета-
нолу Р, обробляють ультразвуком протягом 15 хв і 
центрифугують. Одержану надосадову рідину пере-
носять у ту саму колбу місткістю 5 мл, доводять об’єм 
розчину метанолом Р до 5 мл і фільтрують, якщо 
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необхідно, крізь мембранний фільтр (номінальний 
розмір пор — 0.45 мкм).

Розчин порівняння. 1 мг хонокіолу Р, 1 мг магнололу Р і 
2 мг евгенолу Р розчиняють у 4 мл метанолу Р.

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

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

Нанесення: 8 мкл, смугами 8 мм.

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

Висушування: на повітрі.

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

Результати: на хроматограмі випробовуваного роз-
чину не має виявлятися синьої флуоресціюючої зони 
в нижній частині пластинки та зеленої флуоресцію-
ючої зони у верхній частині, а також будь-якої  іншої 
флуоресціюючої зони.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
11.0 %.1.000 г здрібненої на порошок сировини (710) 
(2.9.12) сушать за температури 105 °С.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 8.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29).

Випробовуваний розчин. Сировину подрібнюють на 
порошок (710) (2.9.12), використовуючи подріб-
нювач із подвійною стінкою здрібнюючої каме-
ри, охолодженої до температури близько 10 °С. До 
0.500 г здрібненої на порошок сировини додають 
10 мл метанолу Р, обробляють ультразвуком про-
тягом 1 год за потужності 80 Вт і частоти 37 кГц 
(час обробки ультразвуком має бути адаптованим 
до використовуваної потужності та частоти). Воду 
ультразвукової бані замінюють через 30 хв обробки 
ультразвуком для запобігання перегріву. Центри-
фугують зі швидкістю 1500– 2000 g протягом 15 хв. 
Надосадову рідину переносять у колбу місткістю 
20.0 мл. До одержаного залишку додають 9.5 мл ме-
танолу Р, повторно  обробляють ультразвуком про-
тягом 1 год. Воду ультра звукової бані замінюють 
через 30 хв обробки ультразвуком для запобігання 
перегріву і центрифугують. Надосадову рідину пе-
реносять у колбу місткістю 20.0  мл, охолоджують, 
доводять об’єм розчину метанолом Р до 20.0 мл і 
фільтрують крізь мембранний фільтр (номінальний 
розмір пор  — 0.45 мкм).

Розчин порівняння (а). 5.0 мг ФСЗ хонокіолу розчиня-
ють у метанолі Р і доводять об’єм розчину тим самим 
розчинником до 5.0 мл. 1.0 мл одержаного розчину 
доводять метанолом Р до об’єму 25.0 мл.

Розчин порівняння (b). 6.0 мг ФСЗ магнололу розчиня-
ють у метанолі Р і доводять об’єм розчину тим самим 
розчинником до 20.0 мл.

Розчин порівняння (с). 2.0 мг хонокіолу Р розчиняють 
у 2.0 мл ацетонітрилу Р, додають 30 мкл оцтового 
ангід риду Р, перемішують, нагрівають за темпера-
тури 50 °С протягом 60 хв, охолоджують, додають 
послідовно, перемішуючи після кожного дода-
вання, 32  мкл аміаку розчину концентрованого Р, 
2.0  мл ацетонітрилу Р і 4.0 мл води Р і фільтрують 
крізь мембранний фільтр (номінальний розмір пор – 
0.45  мкм).

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

бридний матеріал) октадецилсилільний, з полярною 
вставкою, з етиленовими містками, ендкепова-
ний  Р (3.5 мкм);

— температура: (25 ± 2) °С.

Рухома фаза:
— рухома фаза А: мурашина кислота безводна Р – во-

да P (0.1: 99.9);
— рухома фаза В: ацетонітрил для хроматографії Р;

Час 
(хв)

Рухома фаза А
(%, об/об)

Рухома фаза В
(%, об/об)

0–20 47 53
20–22 47 → 5 53 → 95
22–27 5 95

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 292 нм.

Інжекція: 20 мкл.

Відносне утримування до хонокіолу (час утримуван-
ня хонокіолу — близько 10 хв): магнололу — близь-
ко 1.3, хонокіолу моноацетату ізомеру 1 — близь-
ко  1.4, хонокіолу моноацетату ізомеру 2 — близько 
1.5, хонокіолу діацетату — близько 1.9.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (с):
— ступінь  розділення: не менше 2.0 між піками хо-

нокіолу моноацетату ізомерів 1 та 2.

Якщо необхідно, розводять випробовуваний розчин 
так, щоб піки хонокіолу та магнололу були однакові 
за висотою з відповідними піками на хроматограмах 
розчинів порівняння (а) і (b).

Вміст суми хонокіолу та магнололу, у відсотках, об-
числюють за формулою:

 
де A1 — площа піка хонокіолу на хроматограмі ви-

пробовуваного розчину;
A2 — площа піка хонокіолу на хроматограмі роз-

чину порівняння (а);
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A3 — площа піка магнололу на хроматограмі ви-
пробовуваного розчину;

A4 — площа піка магнололу на хроматограмі роз-
чину порівняння (b);

m1 — маса сировини, використаної  для приго-
тування випробовуваного розчину, у гра-
мах;

m2 — маса ФСЗ хонокіолу, використаного для 
приготування розчину порівняння (а), у 
грамах;

m3 — маса ФСЗ магнололу, використаного для 
приготування розчину порівняння (b), у 
грамах;

р1 — вміст хонокіолу у ФСЗ хонокіолу, у відсо-
тках;

р2 — вміст магнололу у ФСЗ магнололу, у відсо-
тках;

d — фактор розведення випробовуваного роз-
чину.


