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ЧОРНИЦІ ПЛОДІВ СВІЖИХ 
ЕКСТРАКТ СУХИЙ, РАФІНОВАНИЙ 

ТА СТАНДАРТИЗОВАНИЙ

Myrtilli fructus recentis extractum 
siccum raffinatum et normatum

FRESH BILBERRY FRUIT DRY EXTRACT, REFINED AND 
STANDARDISED

Екстракт сухий, рафінований та стандартизований, 
одержаний із сировини, описаної у монографії «Чор-
ниці плоди свіжі».

Вміст: від 32.4 % до 39.6 % антоціанів, у перерахун-
ку на ціанідин-3-О-глюкозиду хлорид (хризантемін 
С21Н21СlO11; М.м. 484.8) і сухий екстракт.

ВИРОБНИЦТВО

Екстракт виготовляють із лікарської рослинної 
сировини підхожим методом, використовуючи 
етанол (96 %, об/об) або метанол (не менше 60 %, 
об/об). Рафінування може бути здійснено методом 
іонообмінної хроматографії.

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Аморфний порошок темно-червонувато-
фіолетового кольору. Гігроскопічний.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Перша ідентифікація: В.

Друга ідентифікація: А.

А. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. 0.10 г випробовуваного екс-
тракту розчиняють у 25 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 випробовуваного розчину та розчи-
ну порівняння. 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

В. Рідинна хроматографія (2.2.29), як описано у ви-
пробуванні «Сума антоціанідинів».

Характеристичні піки антоціанів (піки 1–8, 10–15 
і 17) на хроматограмі випробовуваного розчину по-
винні мати такий самий час утримування, що і на 
хроматограмі розчину порівняння (b).

ВИПРОБУВАННЯ

Сума антоціанідинів. Рідинна хроматографія (2.2.29). 
Розчини зберігають при температурі 4 °С.

Суміш розчинників: хлористоводнева кислота Р – ме-
танол Р (2:98).

Випробовуваний розчин. 0.1250 г випробовуваного 
екстракту розчиняють у суміші розчинників і до-
водять об’єм розчину сумішшю розчинників до 
25.0  мл. 5.0  мл одержаного розчину доводять фос-
форною кислотою розведеною Р до об’єму 20.0 мл.

Розчин порівняння (а). 10.0 мг ФСЗ ціанідину хлориду 
розчиняють у суміші розчинників і доводять об’єм 
розчину сумішшю розчинників до 25.0 мл. 2.0 мл 
одержаного розчину доводять фосфорною кислотою 
розведеною Р до об’єму 100.0 мл.

Розчин порівняння (b). 0.1250 г ФСЗ чорниці екстракту 
сухого розчиняють у суміші розчинників і доводять 
об’єм розчину сумішшю розчинників до 25.0 мл. 
5.0 мл одержаного розчину доводять фосфорною 
кислотою розведеною Р до об’єму 20.0 мл.

Колонка:
— розмір: 0.250 м × 4.6 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хро ма тографії окта-

децилсилільний Р (5 мкм);
— температура: 30 °С.
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Рухома фаза:
— рухома фаза А: мурашина кислота безводна Р – во-

да  Р (8.5:91.5);
— рухома фаза В: мурашина кислота безвод-

на Р – ацетонітрил Р – метанол Р – вода Р (8.5: 
22.5:22.5:41.5);

Час 
(хв)

Рухома фаза А  
(%, об/об)

Рухома фаза В  
(%, об/об)

0–35 93 → 75 7→ 25
35–45 75 → 35 25 → 65
45–46 35 → 0 65 → 100
45–50 0 100

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 535 нм.

Інжекція: 10 мкл.

Ідентифікація піків: використовують хроматогра-
му, що надається до ФСЗ чорниці екстракту сухого, 

і хроматограми розчинів порівняння (а) та (b) для 
ідентифікації піків антоціанів та антоціанідинів.

Час утримування: часи утримування та порядок елю-
ювання піків мають співпадати із такими, що по-
казані на хроматограмі (Рис. 2394.-1).

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (b):
— відношення «пік/западина»: не менше 2.0, де Нр  – 

висота над базовою лінією піка ціанідин-3-О-
галактозиду (пік 3) і Нv – висота над базовою ліні-
єю найбільш низької точки хроматограми, що роз-
діляє цей пік і пік дельфінідин-3-О-арабінозиду 
(пік 4).

Вміст суми антоціанідинів, у перерахунку на ціаніди-
ну хлорид, у відсотках, обчислюють за формулою:

 

1. дельфінідин-3-О-галактозиду хлорид
2.міртилін (дельфінідин-3-О-глюкозиду хлорид)
3. ціанідин-3-О-галактозиду хлорид
4. дельфінідин-3-О-арабінозиду хлорид
5. хризантемін (ціанідин-3-О-глюкозиду хлорид)
6. петунідин-3-О-галактозиду хлорид
7. ціанідин-3-О-арабінозиду хлорид
8. петунідин-3-О-глюкозиду хлорид
9. дельфінідину хлорид
10. пеонідин-3-О-галактозиду хлорид

11.петунідин-3-О-арабінозиду хлорид
12. пеонідин-3-О-глюкозиду хлорид
13. мальвідин-3-О-галактозиду хлорид
14. пеонідин-3-О-арабінозиду хлорид
15. мальвідин-3-О-глюкозиду хлорид
16. ціанідину хлорид
17. мальвідин-3-О-арабінозиду хлорид
18. петунідину хлорид
19. пеонідину хлорид
20. мальвідину хлорид

Рисунок 2394.-1. Хроматограма, одержана при кількісному визначенні чорниці плодів свіжих сухого екстракту, 
рафінованого та стандартизованого
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де А1 — сума площ піків антоціанідинів (піки 9, 16, 
18–20) на хроматограмі випробовуваного 
розчину;

А2 — площа піка ціанідину хлориду (пік 16) на 
хроматограмі розчину порівняння (а);

m1 — маса наважки випробовуваного екстракту, 
використаного  для приготування випро-
бовуваного розчину, у грамах;

m2 — маса наважки ФСЗ ціанідину хлориду, ви-
користаного для приготування розчину 
порівняння (а), у грамах;

р — вміст ціанідину хлориду у ФСЗ ціанідину 
хлориду, у відсотках.

Нормування: не більше 1.0 % суми антоціанідинів, у 
перерахунку на ціанідину хлорид.

Втрата в масі при висушуванні (2.8.17). Не більше 
4.5 %.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 2.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29), як описано у випро-
буванні, «Сума антоціанідинів» із такими змінами.

Інжекція: випробовуваний розчин і розчин порів-
няння (b).

Вміст суми антоціанів, у перерахунку на ціанідин- 
3-О-глюкозиду хлорид, у відсотках, обчислюють за 
формулою:

 

де А1 — сума площ піків антоціанів (піки 1–8, 10–
15 і 17) на хроматограмі випробовуваного 
розчину;

А2 — площа піка ціанідин-3-О-глюкозиду хло-
риду (пік 5) на хроматограмі розчину по-
рівняння (b);

m1 — маса наважки випробовуваного екстракту, 
використаного  для приготування випро-
бовуваного розчину, у грамах;

m2 — маса наважки ФСЗ чорниці екстрак ту су-
хого, використаного для приготування роз-
чину порівняння (b), у грамах;

р — вміст ціанідин-3-О-глюкозиду хлориду у 
ФСЗ чорниці екстракту сухого, у відсот-
ках.


