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ПОВОЮ (ДЕРЕЗИ) ПЛОДИ

Lycii fructus

BARBARY WOLFBERRY FRUIT

Висушені цілі зрілі плоди Lycium barbarum L.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Ягоди еліптичні, веретеноподібні або яйцеподібні 
та сплощені, близько 6–20 мм завдовжки та 3–10 мм 
у діаметрі. На верхівці плоду виявляється округлий 
рубець нектароносної основи стовпчика; біля осно-
ви плоду виявляються розірвані залишки квітконіж-
ки від білуватого до світло-коричневого кольору. 
Зовнішня поверхня оранжево-червоного або темно-
червоного кольору. Оплодень м’ясистий, зморшку-
ватий, густий і клейкий. Він містить 20– 50  твердих, 
плоских, майже ниркоподібних насінин, зігнутих 
догори. Кожна насінина блідо-жовтого або жовтаво-
коричневого кольору, близько 1.7 мм завдовжки та 
1.5 мм завширшки.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
оранжево-червоного або червонувато-коричневого 
кольору. Переглядають під мікроскопом, викорис-
товуючи хлоральгідрату розчин Р. У порошку вияв-
ляються такі діагностичні структури (Рис. 2612.-1): 
фрагменти екзокарпія (вигляд зверху [A]) із багато-
кутних або видовжених клітин, близько 60 мкм у діа-
метрі, із прямими або дещо звивистими оболонками, 
вкритими товстою кутикулою, з чіткою більш або 
менш паралельною смугастістю; фрагменти екзо-
карпія (поперечний зріз [F]), вкритого городчастою 
кутикулою, із 1 або 2 шарів клітин [Fb], із приле-
глим мезокарпієм [Fс]; фрагменти мезокарпія [С] 
із тонкостінних, майже багатогранних клітин, які 
містять червонувато-оранжеві або коричнювато-
червоні кулясті гранули [Ca, Fd] або мікроклино-
подібні кристали кальцію оксалату [Cb]; фрагменти 
насінин (вигляд зверху [B]) із насінною шкіркою, 
що містить зеленувато-жовті склереїди з помірно 
потовщеними, смугастими та лопатевими оболон-
ками, та (поперечний зріз [E]) з насінною шкіркою 
з тонкими зовнішніми оболонками [Eа] та глибоко 
лопатевими, нерівномірно потовщеними, складчас-
тими радіальними та внутрішніми оболонками [Eb]; 
фрагменти ендосперму з крапельками олії [D]; фраг-
менти провідної тканини з вузькими спіральними та 
кільчастими судинами [G].

Рисунок 2612.-1. Діагностичні структури повою (дерези) 
плодів (ідентифікація В)

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 0.1 г здрібненої на по-
рошок сировини (355) (2.9.12) додають 7 мл води Р, 
обробляють ультразвуком протягом 10 хв і центри-
фугують. Готують картридж, що містить 0.50 г си-
лікагелю октадецилсилільного (50 мкм), викорис-
товуючи послідовно промивання 3 мл метанолу Р, 
висушування у потоці повітря, потім промивання 
3 мл води Р. Швидкість потоку не має перевищувати 
6 мл/хв. 4 мл надосадової рідини наносять на вер-
хівку картриджа. Картридж промивають двічі 1 мл 
суміші метанол Р – вода Р (1:9). Картридж елююють 
1 мл метанолу Р; елюат збирають і використовують 
як випробовуваний розчин.

Розчин порівняння. 1 мг скополетину Р розчиняють 
у 10 мл метанолу Р. 1 мл одержаного розчину дово-
дять метанолом Р до об’єму 10 мл (розчин (а)). 1 мг 
рутину Р розчиняють у 5 мл розчину (а).

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

Рухома фаза: мурашина кислота безводна Р – оцто-
ва кислота льодяна Р – вода Р – етилацетат Р 
(11:11:27:100).

Нанесення: 2 мкл, смугами 8 мм.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 6 см від лінії 
старту.

Висушування: на повітрі.
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Виявлення: нагрівають за температури 100 °С про-
тягом 3 хв; обробляють теплу пластинку розчином 
5 г/л дифенілборної кислоти аміноетилового ефіру Р 
в етилацетаті Р, потім розчином 50 г/л макрого-
лу  400  Р  у метиленхлориді Р; через 5 хв переглядають 
в УФ-світлі за довжини хвилі 365 нм.

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину можуть виявлятися також інші слабі зони.

Верхня частина пластинки

скополетин: яскрава синя 
флуоресціююча зона

__________

рутин: оранжева 
флуоресціююча зона

__________

синя флуоресціююча зона 
(скополетин)

синя флуоресціююча зона

 _________

2 сині флуоресціюючі 
зони

оранжева флуоресціююча 
зона (рутин)

3–4 сині флуоресціюючі 
зони
                              __________

оранжева флуоресціююча 
зона

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
11.0 %. 2.000 г здрібненої на порошок сировини 
(355) (2.9.12) сушать за температури 105 °С протя-
гом 2 год.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 5.0 %.

Екстрактивні речовини. Не менше 55.0 %.

До 2.00 г здрібненої на порошок сировини (355) 
(2.9.12) додають 50.0 г води Р, кип’ятять зі зворотним 
холодильником протягом 1 год, компенсують втрату 
води і фільтрують. 25.0 г фільтрату упарюють насу-
хо на водяній бані і сушать за температури близько 
105 °С протягом 3 год. Маса залишку має бути не 
менше 0.55 г.


