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РОЗТОРОПШІ ЕКСТРАКТ 
СУХИЙ, РАФІНОВАНИЙ ТА 

СТАНДАРТИЗОВАНИЙ

Silybi mariani extractum siccum 
raffinatum et normatum

MILK THISTLE DRY EXTRACT, REFINED AND 
STANDARDISED

Екстракт сухий, рафінований та стандартизова-
ний, одержаний із сировини, описаної у монографії 
«Розторопші плоди».

Вміст: від 90 % до 110 % від зазначеного номіналь-
ного вмісту силімарину, у перерахунку на силібінін 
(С25Н22О10; М.м.  482.4). Номінальний вміст силіма-
рину — в межах від 30 % (м/м) до 65 % (м/м), у пере-
рахунку на безводний екстракт.

Вміст силімарину відповідає:
– сумі вмісту силікристину та силідіаніну (обидва 

С25Н22О10; М.м. 482.4): від 20 % до 45 %, у пере-
рахунку на сумарний силімарин;

– сумі вмісту силібініну А та силібініну В (обидва 
С25Н22О10; М.м. 482.4): від 40 % до 65 %, у пере-
рахунку на сумарний силімарин;

– сумі вмісту ізосилібініну А та ізосилібініну В (обидва 
С25Н22О10; М.м. 482.4): від 10 % до 20 %, у перера-
хунку на сумарний силімарин.

ВИРОБНИЦТВО

Екстракт виготовляють із лікарської рослинної 
сировини підхожим методом, використовуючи один 
або більше зазначених розчинників:
– етилацетат;
– ацетон або суміш ацетону та води;
– етанол або суміш етанолу та води;
– метанол або суміш метанолу та води.

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Аморфний порошок жовтаво-коричневого 
кольору.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 0.250 г випробовуваного 
екстракту розчиняють у 5 мл метанолу Р.

Розчин порівняння. 2 мг силібініну Р, 5 мг таксифолі-
ну Р розчиняють у 10 мл метанолу 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 – аце-
тон Р – метиленхлорид Р (8.5:16.5:75).

Нанесення: 10 мкл (або  8 мкл) випробовуваного 
розчину та 10 мкл (або 2 мкл) розчину порівняння, 
смугами.

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

Висушування: за температури від 100 °С до 105 °С.

Виявлення: обробляють теплу пластинку розчином 
10 г/л дифенілборної кислоти аміноетилового ефіру Р 
у метанолі Р, потім розчином 50 г/л макроголу 400 Р 
у метанолі Р, висушують протягом 30 хв і перегля-
дають 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 також можуть виявлятися інші жовтаво-
зелені флуоресціюючі зони між зонами силібініну 
та таксифоліну.

Верхня частина пластинки

силібінін: жовтаво-зелена 
флуоресціююча зона

________

таксифолін: оранжева 
флуоресціююча зона

_________

жовтаво-зелена 
флуоресціююча зона 
(силібінін)

________

оранжева флуоресціююча 
зона (таксифолін)

жовтаво-зелена 
флуоресціююча зона 
(силікристин)

________

флуоресціююча зона (на 
лінії старту)

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Вода (2.5.12). Не більше 4.0 %, визначають із 0.500  г 
екстракту.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29).

Випробовуваний розчин. 60.0 мг випробовуваного 
екст ракту розчиняють у метанолі Р і доводять об’єм 
розчину тим самим розчинником до 100.0 мл.

Розчин порівняння. Розчиняють кількість ФСЗ роз-
торопші екстракту сухого, еквівалентну 10.0 мг си-
лібініну в метанолі Р, і доводять об’єм розчину тим 
самим розчинником до 100.0 мл.

Колонка:
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— розмір: 0.125 м × 4 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії окта-

децилсилільний, ендкепований Р (5 мкм).

Рухома фаза:
— рухома фаза А: фосфорна кислота Р – метанол Р – 

вода Р (0.5:35:65);
— рухома фаза В: фосфорна кислота Р – метанол Р – 

вода Р (0.5:50:50);

Час
(хв)

Рухома фаза А
(% , об/об)

Рухома фаза В
(% , об/об)

0–28 100 → 0 0 → 100
28–35 0 100
35–36 0 → 100 100 → 0
36–51 100 0

Швидкість рухомої фази: 0.8 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 288 нм.

Інжекція: 10 мкл.

Ідентифікація піків: використовують хроматограму, 
що надається до ФСЗ розторопші екстракту сухого,   
та хроматограму розчину порівняння для ідентифі-
кації піків силікристину, силідіаніну, силібініну А, 
силібініну В, ізосилібініну А та ізосилібініну В. На 
хроматограмі випробовуваного розчину пік силіді-
аніну може варіювати в розмірах або бути відсут-
нім.

Час утримування: силібініну В — близько 30 хв; як-
що необхідно, коригують час градієнтного елюю-
вання.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння:
— ступінь розділення: не менше 1.8 між піками силі-

бініну А та силібініну В;
— одержана хроматограма має бути подібною до 

хроматограми, що надається до ФСЗ розторопші 
екстракту сухого.

Вміст загального силімарину, у перерахунку на силі-
бінін, у відсотках, обчислюють за формулою:

Вміст суми силікристину та силідіаніну, у перерахун-
ку на загальний силімарин, у відсотках, обчислюють 
за формулою:

Вміст суми силібініну А та силібініну В, у перерахун-
ку на загальний силімарин, у відсотках, обчислюють 
за формулою:

Вміст суми ізосилібініну А та ізосилібініну В, у пе-
рерахунку на загальний силімарин, у відсотках, об-
числюють за формулою:

де А1 — площа піка силікристину на хроматограмі 
випробовуваного розчину;

А2 — площа піка силідіаніну на хроматограмі ви-
пробовуваного розчину;

А3 — площа піка силібініну А на хроматограмі 
випробовуваного розчину;

А4 — площа піка силібініну В на хроматограмі 
випробовуваного розчину;

А5 — площа піка ізосилібініну А на хроматограмі 
випробовуваного розчину;

А6 — площа піка ізосилібініну В на хроматограмі 
випробовуваного розчину;

А7 — площа піка силібініну А на хроматограмі 
розчину порівняння;

А8 — площа піка силібініну В на хроматограмі 
розчину порівняння;

m1 — маса наважки ФСЗ розторопші екстракту 
сухого, використаного для приготування 
розчину порівняння, у грамах;

m2 — маса наважки екстракту, використаного 
для приготування випробовуваного роз-
чину, у грамах;

р — загальний вміст силібініну А та силібіні-
ну В у ФСЗ розторопші екстракту сухого, 
у відсотках.


