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ЧЕРЕМХИ ПЛОДИN

Padi fructus

Висушені плоди дикорослих і культивованих чагар-
ників або дерев Padus avium Mill., зібрані у період 
повної зрілості.

Вміст: не менше 0.4 % танінів, у перерахунку на пі-
рогалол (С6Н6О3; М.м. 126.1) і суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Плоди – кулясті або видовжено-яйцеподібні кіс-
тянки, деколи дещо загострені на верхівці, чорно-
го матового, рідше блискучого, кольору, деколи з 
білувато-сірим або червонуватим нальотом, до 8 мм 
у діаметрі, зморшкуваті, без плодоніжок, з округлим 
білим рубцем на місці їх відпадання. Плід містить 
одну округлу або округло-яйцеподібну, дуже щіль-
ну світло-буру кісточку, до 7 мм у діаметрі, зовні 
поперечно-ребристу (лупа 10 ×), з однією насіни-
ною.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
коричневого кольору зі світлими та темними вкра-
пленнями. Переглядають під мікроскопом, вико-
ристовуючи хлоральгідрату розчин Р. У порошку ви-
являються такі діагностичні структури: фрагменти 
екзокарпія із клітин із рівномірно потовщеними обо-
лонками; фрагменти пухкої паренхіми мезокарпія із 
клітин, заповнених хромопластами різної форми; 
зрідка трапляються фрагменти провідних пучків; 
фрагменти зовнішнього шару ендокарпія (кісточки) 
із кам’янистих клітин округлої або дещо видовженої 
форми; фрагменти зовнішнього шару ендокарпія із 
паренхімних клітин із кристалами кальцію оксалату 
ромбічної форми; фрагменти внутрішнього шару 
ендокарпія із видовжених волокон.

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин.  До 1.00 г здрібненої на по-
рошок сировини (1400) (2.9.12) додають 25 мл розчи-
ну 1 % (об/об) хлористоводневої кислоти Р в ета  но лі 
(96  % ) Р, обробляють ультразвуком  протягом 60 хв 
при температурі 50 °С, охолоджують до кімнатної 
температури та фільтрують. Отриманий розчин упа-
рюють під вакуумом  до половини об’єму (близько 
10 мл).

Розчин порівняння. До вмісту ампули ФСЗ ДФУ че-
ремхи екстракту додають 0.2 мл розчину 1 % (об/ об) 
хлористоводневої кислоти Р в етанолі (96 %) Р та об-
робляють ультразвуком протягом 2 хв.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю Р.

Рухома фаза: етилацетат Р – оцтова кислота льо-
дяна Р – мурашина кислота безводна Р – вода Р 
(100:10:10:25).

Нанесення: 5 мкл, смугами.

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

Висушування: на повітрі.

Виявлення: переглядають при денному світлі.

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваного розчину. Крім того, на хроматограмі випро-
бовуваного розчину можуть бути наявні інші слабі 
зони.
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ВИПРОБУВАННЯ

Сторонні домішки (2.8.2). Плодів пригорілих – не 
більше 3 %; плодів недозрілих і бурих – не більше 
3 %; інших частин черемхи (плодоніжок, у тому числі 
відділених при аналізі, та гілочок) – не більше 3 %; 
інших сторонніх часток – не більше 1.5  % (із них 
домішок мінерального походження – не більше 
0.5  %).

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
14.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок сировини (500) 
(2.9.12) сушать при температурі 105 °С.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 5.0 %.

Зола, нерозчинна у хлористоводневій кислоті (2.8.1). Не 
більше 1.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Визначення проводять, як зазначено у статті (2.8.14). 
Використовують 2.500 г здрібненої на порошок си-
ровини (500) (2.9.12).
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