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ЛАМІНАРІЇ СЛАНІN

Laminariae thallі

Цілі або різані висушені пластини сланей без 
«стов бур ців» бурих морських водоростей Laminaria
japonica Aresch. або Laminariasaccharina(L.)Lam., 
зібрані у період від червня до жовтня.

Вміст:
—загальниййод(А.м.126.9): не менше 0.1 %, у пере-

рахунку на суху сировину;
—полісахариди: не менше 8 %, у перерахунку на суху 

сировину.

ВЛАСТИВОСТІ

Сировина має солонуватий смак.

Сировина має своєрідний запах.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Ціла сировина складається із щільних шкірястих 
пластин сланей із хвилястими краями, від світло-
оливкового до темно-оливкового, зеленувато-
коричневого, червонувато-коричневого, деколи 
зеленувато-чорного кольору, зовні вкритих білим 
нальотом солей.

Різана сировина складається зі  смуг сланей 0.2–0.4 см 
завширшки та не менше 0.03 см завтовшки.

Слані Laminariajaponica — стрічкоподібні пластини, 
складені вздовж, із цільними краями або шматки 
пластин не менше 15 см завдовжки, не менше 7 см 
завширшки та не менше 0.03 см завтовшки.

Слані Laminariasaccharina—зморшкуваті листо-
подібні пластини або їхні шматки не менше 10 см 
завдовжки, не менше 5 см завширшки та не менше 
0.03 см завтовшки.

В. Сировину подрібнюють на порошок (355) (2.9.12). 
Порошок зеленувато-коричневого, червонувато-
коричневого або зеленувато-чорного кольору. 
Переглядають під мікроскопом, використовуючи 
хлоральгідратурозчинР. У порошку виявляються 
такі діагностичні структури: фрагменти поверхне-
вих шарів слані із дрібних, майже квадратних за-
барвлених клітин із товстими прямими або рідше 
слабо-хвилястими оболонками; фрагменти слані із 
крупних безбарвних паренхімних клітин; фрагменти 
слані із округлими вмістищами слизу; фрагменти 
серцевинної частини слані із дуже видовжених пере-
плетених товстостінних клітин.

С. До 1 г здрібненої на порошок сировини (355) 
(2.9.12) додають 20 мл розчину 2 % (об/об) хлористо-
водневоїкислотиР, енергійно струшують, фільтру-

ють, промивають осад 10 мл водиР і фільтрують. До 
осаду додають 10 мл розчину 200 г/л натріюкарбона-
туР, струшують і центрифугують, збирають надоса-
дову рідину, доводять рН до 1.5 сірчаноюкислотоюР; 
повільно формується білий пластівцевий осад.

ВИПРОБУВАННЯ

Сторонні домішки (2.8.2). Не більше 10.0 % сланей із 
пожовтілими краями; не більше 0.5 % мінеральної 
домішки (черепашки, камінці); не більше 15.0 % 
сланей завтовшки менше 0.03 см.

Арсен (2.4.27). Не більше 0.009 % (90 ppm).

Кадмій (2.4.27). Не більше 0.0004 % (4 ppm).

Свинець (2.4.27). Не більше 0.0005 % (5 ppm).

Ртуть (2.4.27). Не більше 0.00001 % (0.1 ppm).

Показник набухання (2.8.4). Не менше 10.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
15.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок сировини 
(355) (2.9.12) сушать при температурі 105 °С про-
тягом 2 год.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 40.0 %.

Зола, нерозчинна у хлористоводневій кислоті (2.8.1). Не 
більше 2.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Загальний йод. 1.000 г здрібненої на порошок сирови-
ни поміщають у високий фарфоровий тигель, дода-
ють 5 мл водиР і 5.0 г каліюгідроксидуР, перемішують 
магнієвою паличкою, нагрівають на водяній бані та 
додають 1.0 г каліюкарбонатуР. Перемішують, дода-
ють кінець магнієвої палички із залишком сировини 
та висушують, спочатку на водяній бані, потім на 
відкритому полум'ї. Одержаний залишок спалюють, 
поступово підвищуючи температуру, але не переви-
щуючи 600 °C, охолоджують, додають 20 мл водиР 
і обережно нагрівають до кипіння при перемішу-
ванні скляною паличкою. Отриману гарячу суміш 
фільт рують крізь нескладчастий фільтр у конічну 
колбу. Залишок промивають 4 порціями, по 20 мл 
кожна, гарячої водиР. Фільтр і тигель промивають 
50 мл гарячої водиР. Промивні води об'єднують, 
охолоджують і нейтралізують сірчаною кислотою
розведеноюР у присутності метиловогооранжевого
розчинуР. Додають 3 мл сірчаноїкислотирозведеноїР 
і 1 мл бромноїводиР; розчин жовтий. Через 5 хв до-
дають 0.6 мл розчину 50 г/л фенолуР; розчин прозо-
рий. Отриманий розчин підкислюють 5 мл фосфорної
кислотиР, додають 0.2 г каліюйодидуР, витримують 
у захищеному від світла місці протягом 5 хв і титру-
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ють 0.01Мрозчиномнатріютіосульфату, викорис-
товуючи як індикатор 1 мл крохмалюрозчинуР.

1 мл 0.01Мрозчинунатріютіосульфату відповідає 
0.2115 мг йоду.

Полісахариди. 10.0 г (точна наважка) здрібненої на 
порошок сировини (355) (2.9.12) поміщають у колбу 
зі шліфом місткістю 250 мл, додають 100 мл водиР, 
кип'ятять зі зворотним холодильником протягом 
30 хв, охолоджують, центрифугують зі швидкістю 
5000 об/хв протягом 10 хв і декантують у мірну колбу 
місткістю 500 мл крізь 5 шарів марлі, поперед-
ньо змоченої водоюР. Екстрагування продовжують 
4 порціями, по 100 мл кожна, водиР, кожний раз 
проводячи кип'ятіння зі зворотним холодильни-
ком протягом 30 хв. Кожний витяг охолоджують, 
центрифугують зі швидкістю 5000 об/хв протягом 
10 хв і декантують у ту саму колбу. Фільтр промива-
ють 10 мл етанолу(96%) Р і доводять об'єм розчину 
водоюР до позначки.

25.0 мл одержаного розчину поміщають у центри-
фужну пробірку, додають 50 мл етанолу(96%) Р, 
перемішують, нагрівають на водяній бані при тем-
пературі 30 °С протягом 30 хв. Надосадову рідину 
фільтрують під вакуумом за залишкового тиску від 
15 кПа до 16 кПа крізь скляний фільтр ПОР-16, по-
передньо висушений при температурі від 100 °С до 
105 °С до постійної маси. Осад кількісно переносять 
на фільтр за допомогою 15 мл суміші водаР – етанол
(96%)Р (1:2) і промивають 10 мл етанолу(96%)Р.
Фільтр із осадом сушать на повітрі, потім висушу-
ють до постійної маси при температурі від 100 °С до 
105 °С.

Вміст полісахаридів, у перерахунку на суху сирови-
ну, у відсотках, обчислюють за формулою:

 
де m—маса наважки випробовуваної сировини, у 

грамах;
m1—маса фільтра, у грамах;
m2—маса фільтра із залишком, у грамах;
W— втрата в масі при висушуванні, у відсотках.


