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ХІННОГО ДЕРЕВА ЕКСТРАКТ 
РІДКИЙ, СТАНДАРТИЗОВАНИЙ

Cinchonae extractum fluidum 
normatum

CINCHONA LIQUID EXTRACT, STANDARDISED

Екстракт рідкий, одержаний із сировини, описаної 
у монографії «Хінного дерева кора».

Вміст: від 4.0 % до 5.0 % суми алкалоїдів, із яких від 
30 % до 60 % становлять алкалоїди хінінного типу 
(C20Н24N2О2; М.м. 324.4).

ВИРОБНИЦТВО

Хінного дерева екстракт рідкий, стандартизований 
виготовляють із лікарської рослинної сировини 
підхожим методом, використовуючи:
– етанол (від 30 % (об/об) до 90 % (об/об);
– суміш: хлористоводнева кислота розведена – ета-

нол (96 %, об/об) – гліцерин – вода (1:2:5:20).

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Рідина коричнювато-червоного кольору.

Вона має гіркий, в’яжучий смак.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. 1 мл випробовуваного екс-
тракту розбавляють 1 мл етанолу Р.

Розчин порівняння. 2.5 мг хінідину Р, 10 мг цинхоніди-
ну Р, 10 мг цинхоніну Р і 17.5 мг хініну Р розчиняють 
у 5 мл етанолу Р.

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

Рухома фаза: діетиламін Р – етилацетат Р – толу-
ол Р (10:20:70).

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

Відстань, що має пройти рухома фаза: 15 см (або 
6  см) від лінії старту, двічі.

Висушування: за температури від 100 °С до 105 °С, 
потім охолоджують.

Виявлення А:  обприскують розчином 50 г/л мураши-
ної кислоти безводної Р і висушують на повітрі; пере-
глядають в УФ-світлі за довжини хвилі 365 нм.

Результати А: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-

ваного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину також можуть виявлятися інші флуоресці-
юючі зони.

Верхня частина пластинки

________

хінідин: яскраво виражена 
синя флуоресціююча зона

________

хінін: яскраво виражена 
синя флуоресціююча зона

________

яскраво виражена синя 
флуоресціююча зона 
(хінідин)

________

яскраво виражена синя 
флуоресціююча зона 
(хінін)

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

Виявлення В: обприскують йодоплатинату реак-
тивом Р.

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

Верхня частина пластинки

________

цинхонін: фіолетово-сіра 
зона

хінідин: фіолетово-сіра 
зона

цинхонідин: інтенсивна 
темно-синя зона

________

хінін: фіолетово-сіра зона

________

фіолетово-сіра зона 
(цинхонін)

 фіолетово-сіра зона 
(хінідин)

інтенсивна темно-синя 
зона (цинхонідин)

________

фіолетово-сіра зона (хінін)
Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Вміст етанолу (2.9.10). Від 95 % (об/об) до 105 % (об/ об) 
від номінального вмісту.

Метанол і 2-пропанол (2.9.11). Не більше 0.05 % (об/об) 
метанолу та не більше 0.05 % (об/об) 2-пропанолу.

Сухий залишок. Не менше 12.0 % для гліцерин-
вільного хінного дерева екстракту рідкого, стандар-
тизованого та не менше 30.0 % для хінного дерева 
екстракту рідкого, стандартизованого, що містить 
гліцерин; визначення проводять із 2.0 г випробову-
ваного екстракту.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Випробовуваний розчин. Близько 1.000 г випробовува-
ного екстракту поміщають у конічну колбу місткістю 
250 мм, змішують із 10 мл води Р і 7 мл хлористо-
водневої кислоти розведеної Р, нагрівають у водяній 
бані протягом 30 хв, охолоджують і додають 25 мл 
метиленхлориду Р, 50 мл ефіру Р і 5 мл розчину 200 г/л 
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натрію гідроксиду Р. Суміш часто струшують про-
тягом 30 хв, додають 3 г здрібненого на порошок 
трагаканту Р і струшують до одержання прозорої 
суміші. Одержану суміш фільтрують крізь тампон 
із вати і промивають колбу та вату 5 порціями, по 
20 мл кожна, суміші метиленхлорид Р – ефір Р (1:2). 
Об’єднують фільтрат і промивну рідину, упарюють 
насухо та розчиняють одержаний залишок у 10.0 мл 
етанолу Р. 5.0 мл одержаного розчину упарюють на-
сухо, залишок розчиняють у 0.1 М розчині хлорис-
товодневої кислоти та доводять об’єм розчину тією 
самою кислотою до 1000.0 мл.

Розчин порівняння (а). 30.0 мг цинхоніну Р розчиняють 
у 0.1 М розчині хлористоводневої кислоти та доводять 
об’єм розчину тією самою кислотою до 1000.0 мл.

Розчин порівняння (b). 30.0 мг хініну Р розчиняють у 
0.1 М розчині хлористоводневої кислоти та доводять 
об’єм розчину тією самою кислотою до 1000.0 мл.

Вимірюють оптичну густину (2.2.25) 3 розчинів за 
довжини хвилі 316 нм і 348 нм, використовуючи як 
компенсаційну рідину 0.1 М розчин хлористоводневої 
кислоти.

Вміст суми алкалоїдів, у відсотках, обчислюють за 
формулою:

 

 
де m — маса наважки випробовуваного екстракту, 

у грамах;
n1 — вміст алкалоїдів хінінного типу, у відсо-

тках;
n2 — вміст алкалоїдів цинхонінного типу, у від-

сотках;
A1 — оптична густина випробовуваного розчину 

за довжини хвилі 316 нм;
A2 — оптична густина випробовуваного розчину 

за довжини хвилі 348 нм;
A1a — оптична густина розчину порівняння (a) за 

довжини хвилі 316 нм, відкоригована для 
концентрації 1 мг/1000 мл;

A1b — оптична густина розчину порівняння (b) за 
довжини хвилі 316 нм, відкоригована для 
концентрації 1 мг/1000 мл;

A2a — оптична густина розчину порівняння (a) за 
довжини хвилі 348 нм, відкоригована для 
концентрації 1 мг/1000 мл;

A2b — оптична густина розчину порівняння (b) за 
довжини хвилі 348 нм, відкоригована для 
концентрації 1 мг/1000 мл.

Обчислюють вміст суми алкалоїдів (n1+ n2) і віднос-
ний вміст алкалоїдів хінінного типу за формулою:

 

МАРКУВАННЯ

На етикетці зазначають склад розчинника, викорис-
таного у виробництві екстракту.


