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ЧОРНИЦІ ПЛОДИ СВІЖІ

Myrtilli fructus recens

BILBERRY FRUIT, FRESH

Свіжі або заморожені зрілі плоди Vaccinium myr ti
llus L.

Вміст: не менше 0.30 % антоціанів, у перерахунку 
на ціанідин-3-О-глюкозиду хлорид (хризантемін, 
С21Н21ClO11; М.м. 484.8) і суху сировину.



ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Свіжий плід – куляста ягода чорнувато-синього 
кольору, близько 5 мм у діаметрі. На нижньому її 
кінці виявляється рубець або, рідше, фрагмент 
плодоніжки. Верхній кінець сплощений і увінча-
ний залишками стовпчика та чашечки, яка виглядає 
як округла облямівка. Мезокарпій фіолетового ко-
льору, м'ясистий, розділений на 4–5 камер із чис-
ленними дрібними коричневими яйцеподібними 
насінинами.

В. Розчавлений свіжий плід фіолетово-червоного 
кольору. Переглядають під мікроскопом, вико-
ристовуючи хлоральгідрату розчин Р. У сировині 
виявляються: склереїди ендокарпія та мезокарпія 
фіолетово-рожевого кольору, звичайно в групах, із 
товстими жолобчастими оболонками; фрагменти 
екзокарпія червонувато-коричневого кольору, що 
складаються із багатокутних клітин із дещо потов-
щеними оболонками; фрагменти зовнішнього шару 
насінної шкірки коричнювато-жовтого кольору із 
видовжених клітин із U-подібно потовщеними обо-
лонками; друзи кальцію оксалату.

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 5 г свіжорозчавленої сиро-
вини 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: ТШХпластинка із шаром силікагелю 
F254 Р (5–40 мкм) (або ТШХпластинка 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). Від 80.0% до 
90.0%. 5.000 г свіжорозчавленної сировини сушать 
при температурі 105 °С.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 0.6 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

50 г сировини розчавлюють безпосередньо перед 
випробуванням. До 5.00 г розчавленої сировини 
(точна наважка) додають 95 мл метанолу Р, розмі-
шують механічно протягом 30 хв, фільтрують у мір-
ну колбу місткістю 100.0 мл. Фільтр обполіскують 
і доводять об'єм розчину  метанолом Р до 100.0 мл. 
Готують 50-кратне розведення цього розчину у роз-
чині 0.1 % (об/об) хлористоводневої кислоти Р у ме
танолі Р.

Оптичну густину (2.2.25) розчину вимірюють за дов-
жини хвилі 528 нм, використовуючи як компенса-
ційну рідину 0.1 % (об/об) розчин хлористоводне
вої кислоти Р у метанолі Р.

Вміст антоціанів, у відсотках, у перерахунку на ціа-
ні дин-3-О-глюкозиду хлорид, обчислюють за фор-
мулою:

 
де А — оптична густина випробовуваного розчину 

за довжини хвилі 528 нм;
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m — маса наважки випробовуваної сировини, у 
грамах.

Використовують питомий показник поглинання 
ціанідин-3-О-глюкозиду хлориду за довжини хвилі 
528 нм, що дорівнює 718.

ЗБЕРІГАННЯ

Заморожену сировину зберігають при температурі 
рівній або нижчій –18 °С.


