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АНІСУ ПЛОДИ

Anisi fructus

ANISEED

Цілі висушені плоди (кремокарпії) Pimpinella 
anisum L. 

Вміст: не менше 20 мл/кг ефірної олії, у перерахунку 
на безводну сировину.

ВЛАСТИВОСТІ

Сировина має запах, який нагадує запах анетолу.

Плід-кремокарпій здебільшого цілий; дрібний фраг-
мент тонкої, твердої, дещо зігнутої, часто прикрі-
пленої плодоніжки.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Кремокарпій яйцеподібної або грушоподібної 
форми, дещо сплюснутий латерально, жовтаво-
зеленого або зеленувато-сірого кольору, 3–5 мм 
завдовжки та близько 3 мм завширшки, увінчаний 
стилоподієм із 2 короткими зігнутими голчастими 
кінцями. Мерикарпії (півплодики) прикріплені сво-
їми верхівками до карпофора, мають плоску комі-
суральну поверхню та ввігнуту дорзальну поверхню, 
остання вкрита короткими бородавчастими волос-
ками, видимими в лупу; на кожному мерикарпії 
виявляються 5 первинних реберець, розташованих 
поз довжньо, серед них 3 дорзальних і 2 латеральних 
реберця, які не виступають та світлішого кольору.

B. Мікроскопічне дослідження (2.8.23 ). Порошок 
зеленувато-жовтого або коричнювато-зеленого ко-
льору. Переглядають під мікроскопом, використову-
ючи хлоральгідрату розчин Р. У порошку виявляються 
такі діагностичні структури (Рис. 0262.-1): фрагмен-
ти екзокарпія (вигляд з поверхні) [D]) зі штрихува-
тою кутикулою, зрідка з продиховими апаратами 
аномоцитного типу (2.8.3) [Da]; основи покривних 
волосків [Dс] і цілі покривні волоски [Db], переваж-
но одноклітинні, деколи зігнуті, з тупою верхівкою 
та бородавчастою кутикулою; окремі фрагменти 
покривних волосків [Е]; фрагменти [Н] численних 
вузьких розгалужених олієвмісних каналів [На], які 
часто супроводжуються видовженими клітинами 
комісуральної поверхні [Hb]; фрагменти насінної 
шкірки [В] із шаром коричневих багатогранних тон-
костінних клітин; фрагменти ендосперму [G], що 
містять краплі олії [Gа], алейронові зерна та дрібні 
друзи кальцію оксалату [Gb]; видовжені склереїди 
з мезокарпія [С] або комісуральної поверхні плода; 
пучки коротких склеренхімних волокон [А] з кар-

пофора та плодоніжки [Ab], що супроводжуються 
судинами зі спіральним або кільчастим потовщен-
ням [Aa, F].

Рисунок 0262.-1. Діагностичні структури анісу плодів 
(ідентифікація В)

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27 ).

Випробовуваний розчин. 0.10 г здрібненої на порошок 
сировини (1400) (2.9.12 ) струшують із 2 мл метилен-
хлориду Р  протягом 15 хв і фільтрують. Одержаний 
фільтрат обережно упарюють насухо на водяній бані 
за температури 60  °С. Залишок розчиняють у 0.5 мл 
толуолу Р.

Розчин порівняння. 3 мкл анетолу Р  та 40 мкл масли-
нової олії Р  розчиняють в 1 мл толуолу Р.

П л а с т и н к а :  Т Ш Х - п л а с т и н к а  і з  ш а р о м 
силікагелю GF254 Р.

Рухома фаза: толуол Р.

Нанесення: 2 мкл та 3 мкл випробовуваного розчи-
ну, потім 1 мкл, 2 мкл і 3 мкл розчину порівняння з 
інтервалами в 2 см.

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

Висушування: на повітрі.

Виявлення А : переглядають в УФсвітлі за довжини 
хвилі 254 нм.

Результати A: на хроматограмах виявляється зона 
поглинання (анетол) у центральній частині на світ-
лому фоні.
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Виявлення В: обприскують свіжоприготованим роз-
чином 200 г/л фосфорно-молібденової кислоти Р  у 
етанолі (96 %) Р, використовуючи 10 мл на плас-
тинку площею 200 мм2, і нагрівають за температури 
120 °С протягом 5 хв.

Результати В: сині плями, відповідні анетолу, ви-
являються на жовтому фоні. На хроматограмі, 
отриманій у разі нанесення 2 мкл випробовуваного 
розчину, пляма, відповідна анетолу, має середній 
розмір відносно відповідних плям на хроматограмах, 
отриманих у разі нанесення 1 мкл та 3 мкл розчину 
порівняння. На хроматограмах випробовуваного 
розчину в нижній третині виявляється синя пля-
ма (тригліцериди) на рівні плями в нижній третині 
хроматограм розчину порівняння (тригліцериди 
маслинової олії).

ВИПРОБУВАННЯ

Вода (2.2.13 ). Не більше 90 мл/кг. Визначення про-
водять із 20.0 г сировини, здрібненої на грубий по-
рошок безпосередньо перед визначенням.

Загальна зола (2.4.16 ). Не більше 12.0 %.

Зола, нерозчинна у хлористоводневій кислоті (2.8.1). Не 
більше 2.5 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Ефірна олія (2.8.12 ). Використовують 10.0 г сировини, 
здрібненої на грубий порошок безпосередньо перед 
визначенням, круглодонну колбу місткістю 250 мл, 
100 мл води Р  як дистиляційну рідину та 0.50 мл кси-
лолу Р у градуйованій трубці. Перегонку проводять 
зі швидкістю 2.5–3.5 мл/хв протягом 2 год.


