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ВІЛЬХИ СУПЛІДДЯN

Alni fructus

Висушені, цілі або частково фрагментовані, зібра-
ні пізно восени та взимку супліддя Alnus incana (L.) 
Moench, Alnus glutinosa (L.) Gaertn. або суміш обох 
видів.

Вміст: не менше 11 % танінів, у перерахунку на пі-
рогалол (С6Н6О3; М.м. 126.1) і суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Сировина – це суміш суплідь («шишок»), лу-
сок і плодів. Супліддя поодинокі або зібрані по 
декілька на загальній плодоніжці до 15 мм завдовж-
ки, з плодоніжками або без них. Окреме супліддя 
яйцеподібної або довгастої форми, темно-бурого 
або темно-коричневого кольору, до 20 мм завдовж-
ки та до 13 мм у діаметрі. На твердій осі супліддя 
розташовані численні віялоподібні луски з потов-
щеним, дещо лопатевим зовнішнім краєм. У пазухах 
лусок знаходяться однонасінні сплюснуті плоди-
горішки з дуже вузькими шкірястими крилами.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
темно-коричневого кольору. Переглядають під 
мікроскопом, використовуючи хлоральгідрату роз-
чин Р. У порошку виявляються такі діагностичні 
структури: фрагменти осі супліддя із товстостінних 
паренхімних клітин; фрагменти осі супліддя із 
округлих або видовжених склеренхімних клітин; 
фрагменти епідерми лусок із дрібних тонкостінних 
клітин, вкритих товстою кутикулою; фрагменти 
паренхіми лусок із клітин різного розміру, заповне-
них флобафеном; фрагменти судинно-волокнистих 
пучків осі супліддя або лусок.

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин.  До 0.50 г здрібненої на по-
рошок сировини (355) (2.9.12) додають 10 мл води  Р, 
струшують на ультразвуковій бані протягом 10 хв і 
фільтрують. Фільтрат струшують із 2 порціями, по 
10 мл кожна, етилацетату Р, об’єднані верхні шари 
фільтрують над 6 г натрію сульфату безводного Р, 
фільтрат упарюють насухо під зниженим тиском, 
одержаний залишок розчиняють у 2.0 мл етилаце-
тату Р.

Розчин порівняння. До вмісту ампули ФСЗ ДФУ вільхи 
екстракту додають  0.5 мл етилацетату Р  і струшу-
ють до розчинення.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром целюлози для 
хроматографії Р.

Рухома фаза: 2-пропанол Р – мурашина кислота без-
водна Р – вода Р (2:5:5).

Нанесення: 5 мкл, смугами.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 10 см від лінії 
старту.

Висушування: при температурі 105 °С до видалення 
залишків розчинників.

Виявлення: обприскують свіжоприготованим роз-
чином 20 г/л алюмінію хлориду Р в етанолі (96 %) Р і 
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, крім того, можуть виявлятися інші слабі 
флуоресціюючі зони.
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Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Сторонні домішки (2.8.2). Гілочок і відокремлених 
плодоніжок – не більше 1 %; суплідь із загальною 
плодоніжкою понад 15 мм завдовжки – не більше 
3 %; сторонніх часток – не більше 1.5 %.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
12.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок сировини (355) 
(2.9.12) сушать при температурі 105 °С.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 3.5 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Визначення проводять, як зазначено у статті (2.8.14). 
Використовують 0.30 г здрібненої на порошок сиро-
вини (355) (2.9.12).
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