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КОРІАНДР

Coriandri fructus

CORIANDER

Висушені вислоплідники (плоди) Coriandrum sati
vum L.

Вміст: не менше 3 мл/кг ефірної олії, у перерахунку 
на суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Плід коричневого або світло-коричневого ко-
льору, більш-менш кулястої (близько 1.5–5 мм у 
діаметрі) або овальної (2–6 мм завдовжки) форми. 
Плід – цілий вислоплідник, складається із мери-
карпіїв (півплодиків), звичайно щільно з'єднаних. 
Вислоплідник (плід) голий, із 10 звивистими, дещо 
підвищеними первинними ребрами та 8 прямими, 
більш виступаючими вторинними ребрами. Мери-
карпії увігнуті на внутрішній поверхні. Стилоподій, 
що увінчує верхівку, та невеличкий фрагмент плодо-
ніжки можуть бути наявні.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
коричневого кольору. Переглядають під мікроско-
пом, використовуючи хлоральгідрату розчин Р. У 
порошку виявляються такі діагностичні структури 
(Рис. 1304.-1): численні крапельки олії [B]; фраг-
менти ендосперму [A] із дрібних товстостінних 
правильної форми клітин із мікророзетками [Aa] та 
мікрокристалами кальцію оксалату та крапельками 
олії [Ab]; фрагменти ендокарпія (вигляд зверху [C, J] 
або у поперечному зрізі [H]) із дуже вузьких, розта-
шованих у паркетному порядку клітин [Ca, Ha], що 
завжди супроводжуються шаром тонкостінних [Cb, 
Hb] або товстостінних [Ja] прямокутних склереїд 
мезокарпія; фрагменти склеренхімного шару мезо-
карпія [G] із коротких, дуже товстостінних порис-
тих веретеноподібних клітин, що залягають шарами, 
сусідні шари їх розташовані під прямим кутом один 
відносно іншого; фрагменти паренхіми мезокарпія 
(у поперечному зрізі [E]) із дрібних товстостінних 
клітин [Ea]), решток секреторних каналів [Eb] і 
склереїд [Ec]; фрагменти екзокарпія (вигляд зверху 
[F]) із тонкостінних багатогранних клітин, деякі із 
них містять дрібні призматичні кристали кальцію 
оксалату [Fa]; зрідка фрагменти секреторних кана-
лів із коричневих клітин (вигляд зверху [D]); зрідка 
фрагменти провідних пучків [K].

Рисунок 1304.-1. Діагностичні структури коріандру 
(ідентифікація В)

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 0.5 г свіжоздрібненої на 
порошок сировини (355) (2.9.12) додають 5 мл мета
нолу Р, обробляють ультразвуком протягом 10 хв, 
центрифугують або фільтрують; використовують 
надосадову рідину або фільтрат.

Розчин порівняння. 10 мкл ліналолу Р  і 2 мкл гераніл
ацетату Р розчиняють  в 1.0 мл толуолу Р.

Пластинка: ТШХпластинка із шаром силікагелю 
F254 Р (5–40 мкм) (або ТШХпластинка із шаром си
лікагелю F254 Р (2–10 мкм)).

Рухома фаза: етилацетат Р – толуол Р (5:95).

Нанесення: 10 мкл (або 2 мкл), смугами 15 мм (або 
8 мм).

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

Висушування: на повітрі протягом 5 хв.

Виявлення: обробляють анісового альдегіду розчином Р, 
нагрівають при температурі від 100 °С до 105 °С про-
тягом 5 хв і переглядають при денному світлі.

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину можуть виявлятися й інші слабі зони.
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Верхня частина пластинки

________

геранілацетат: фіолетово-
синя зона
________

ліналол: інтенсивна 
фіолетова зона

синювато-фіолетова зона 

________

________

інтенсивна фіолетова зона 
(ліналол)

фіолетово-синя зона
Розчин порівняння Випробовуваний розчин



ВИПРОБУВАННЯ

Сторонні домішки (2.8.2). Сировина має витримувати 
випробування. Не має бути плодів, пошкоджених 
комахами.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
10.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок сировини (355) 
(2.9.12) сушать при температурі близько 105 °С про-
тягом 2 год.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 8.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Ефірна олія (2.8.12). Використовують круглодонну 
колбу місткістю 500 мл, 200 мл води Р як дистиля-
ційну рідину і 0.5 мл ксилолу Р у градуйованій трубці. 
Сировину подрібнюють на грубий порошок безпо-
середньо перед використанням. Визначення про-
водять із 30.0 г порошку. Перегонку проводять зі 
швидкістю 2–3 мл/хв протягом 2 год.

___________________________________________N

Допускається використання сировини із таким нор
муванням.

Сторонні домішки (2.8.2). Не більше 3 % пошкодже-
них, недорозвинених плодів; не більше 1 % ефіро-
олійної домішки (запашного насіння та плодів інших 
видів); не більше 2 % сторонніх часток, у тому числі 
не більше 1 % домішок мінерального походження.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 13 %. 
1.000 г здрібненої на порошок сировини (355) (2.9.12) 
сушать при температурі близько 105 °С.


