
ЧОРНИЦІ ПЛОДИ ВИСУШЕНІ

Myrtilli fructus siccus

BILBERRY FRUIT, DRIED

Висушені зрілі плоди Vaccinium myrtillus L.

Вміст: не менше 1.0 % танінів, у перерахунку на пі-
рогалол (С6Н6О3; М.м. 126.1) і суху сировину.



ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Чорниці плоди висушені – зморщені ягоди темно-
синього кольору, напівкулястої форми, близько 5 мм 
у діаметрі, із рубцем на нижньому кінці, увінчані 
неопадаючою чашечкою, яка виглядає як округла 
облямівка, та рештками стовпчика. М'ясистий мезо-
карпій темно-фіолетового кольору, містить численні 
дрібні коричневі насінини яйцеподібної форми.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23) . Порошок 
фіолетово-коричневого кольору. Пере гля дають під 
мікроскопом, використовуючи хлор альгідрату роз-
чин Р. У порошку виявляються: фіо ле тово-рожеві 
склереїди із ендокарпія та мезокарпія, звичайно 
у групах, із товстими жолобчастими оболонками; 
червонувато-коричневі фрагменти екзокарпія скла-
даються із багатокутних клітин із дещо потовще-
ними оболонками; коричнювато-жовті фрагменти 
зовнішнього шару насінної шкірки із видовжених 
клітин із U-подібно потовщеними оболонками; дру-
зи та різного розміру призматичні кристали кальцію 
оксалату.

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 2 г здрібненої на порошок 
сировини (355) (2.9.12) додають 20 мл метанолу Р, 
струшують протягом 15 хв і фільтрують.

Розчин порівняння. 0.10 г ФСЗ чорниці екстракту 
сухого розчиняють у 25 мл метанолу Р, струшують 
протягом 15 хв і фільтрують.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю 
F254 Р (5–40 мкм) (або ТШХ-пластинка із шаром 
силікагелю F254 Р (2–10 мкм)).

Рухома фаза: мурашина кислота безводна Р – вода Р  – 
бутанол Р (16:19:65).

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.

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.

Верхня частина пластинки

____________

фіолетово-червона зона 

фіолетова зона

фіолетова зона

широка нерозділена 
синювато-фіолетова зона

____________

                                  ________

фіолетово-червона зона 

фіолетова зона

фіолетова зона

широка нерозділена 
синювато-фіолетова зона

                                 _________

Розчин порівняння Випробовуваний розчин



ВИПРОБУВАННЯ

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
12.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок сировини су-
шать при температурі 105 °С протягом 2 год.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 5.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Таніни (2.8.14). Використовують 1.500 г здрібненої на 
порошок сировини (355) (2.9.12).






