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Guaranae semen

GUARANA

Висушене насіння Paullinia cupana Kunth (син. 
Paullinia sorbilis Mart.).

Вміст: не менше 3.5 % кофеїну (С8Н10N4О2; 
М.м. 194.2), у перерахунку на суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Насінина більш або менш куляста, близько 12 мм 
у діаметрі, блискуча, гладенька, темно-коричнева з 
крупною світлозабарвленою плямою, відповідною 
рубчику.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23 ). Сировину 
подрібнюють на порошок без просіювання. По-
рошок коричнюватого кольору та олійний. Пере-
глядають під мікроскопом, використовуючи хлор
альгідрату розчин Р. У порошку виявляються такі 
діагностичні структури (Рис. 2669.-1): багатогранні 
клітини ендосперму з товстими целюлозними обо-
лонками; фрагменти клітин епіспермія з лопатевими 
та рівномірно потовщеними оболонками (вигляд з 
поверхні [D]), що формують палісадний шар (попе-
речний зріз [B, E]); численні фрагменти сім’ядолей 
із від округлих до яйцеподібних клітин із міжклі-
тинниками [H], заповнених крохмалем; більш або 
менш багатогранні склереїди з жолобчастими обо-
лонками, вільні [F] або в групах [A]; зрідка спіраль-
ні судини [G]; фрагменти зародка з тонкостінних 
видовжених клітин (вигляд з поверхні [C]). Пере-
глядають під мікроскопом, використовуючи розчин 
50 % (об/ об ) гліцерину Р. У порошку виявляються 
численні округлі або овальні крохмальні зерна [J], 
до 30 мкм завдовжки та 18 мкм завширшки, прості 
або деколи 2–3-компонентні, вільні або в клітинах 
сім’ядолей.

Рисунок 2669.-1. Діагностичні структури гуарани 
(ідентифікація В)

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27 ).

Випробовуваний розчин. До 1 г здрібненої на порошок 
сировини (355) (2.9.12 ) додають 10 мл метанолу Р, 
обробляють ультразвуком протягом 10 хв, потім 
центрифугують протягом 10 хв і використовують 
надосадову рідину.

Розчин порівняння. 2.0 мг кофеїну Р  та 1.0 мг катехі
ну Р  розчиняють у 2 мл метанолу Р.

Пластинка: ТШХпластинка із шаром силікаге
лю F254 Р  (2–10 мкм).

Рухома фаза: мурашина кислота безводна Р  – толу
ол Р  – ацетон Р  (10:45:45).

Нанесення: 4 мкл, смугами 8 мм.

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

Висушування: у потоці повітря за кімнатної темпе-
ратури.

Виявлення А: переглядають в УФ-світлі за довжини 
хвилі 254 нм.

Результати А: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину, крім того, можуть виявлятися інші слабі 
зони поглинання.
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Верхня частина пластинки

кофеїн: інтенсивна зона 
поглинання
______

______

інтенсивна зона 
поглинання (кофеїн)

______

______

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

Виявлення B: нагрівають за температури 100 °С про-
тягом 2 хв, потім ще гарячу пластинку обробляють 
міцного синього В солі розчином Р  і переглядають за 
денного світла.

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

Верхня частина пластинки

______

катехін: червонувато-
коричнева зона

______

______

інтенсивна червонувато-
коричнева зона (катехін)

2 червоні або коричневі 
зони різної інтенсивності

______

1 або 2 червонувато-
коричневі зони

червонувато-коричнева 
зона

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32 ). Не більше 
10.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок сировини 
(355) (2.9.12 ) сушать за температури 105 °С.

Загальна зола (2.4.16 ). Не більше 4.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29 ). 

Розчин А. 30.0 мг ФСЗ кофеїну розчиняють у рухомій 
фазі і доводять рухомою фазою до 100.0 мл.

Випробовуваний розчин. 0.500 г здрібненої на порошок 
сировини (355) (2.9.12 ) переносять у круглодонну 
колбу місткістю 100 мл і додають 40 мл метанолу Р. 
Нагрівають у водяній бані за температури 70 °С зі 
зворотним холодильником протягом 30 хв. Відсто-
юють до охолодження і фільтрують крізь тампон із 

вати у мірну колбу місткістю 100 мл. Переносять 
тампон із вати із залишком сировини у круглодон-
ну колбу. Додають 40 мл метанолу Р, обробляють, 
як раніш, і фільтрують у ту саму мірну колбу. Про-
мивають круглодонну колбу та фільтр метанолом Р, 
додають змиви у мірну колбу і доводять об’єм роз-
чину метанолом Р  до 100.0 мл. Струшують до го-
могенізації розчину. 10.0 мл одержаного розчину 
переносять у мірну колбу, додають 30 мл води Р  і 
доводять об’єм розчину рухомою фазою до 50.0 мл. 
Фільтрують крізь мембранний фільтр (номінальний 
розмір пор – 0.45 мкм).

Розчин порівняння (а). 5.0 мл розчину А доводять ру-
хомою фазою до 50.0 мл.

Розчин порівняння (b). 15.0 мг (–)епікатехіну Р  роз-
чиняють у рухомій фазі і доводять об’єм розчину 
рухомою фазою до 25.0 мл. До 10.0 мл одержаного 
розчину додають 5 мл розчину А і доводять об’єм 
розчину рухомою фазою до 50.0 мл.

Колонка: 
— розмір: 0.25 м × 4.6 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії окта

децилсилільний, ендкепований Р  (5 мкм);
— температура: 30 °С.

Рухома фаза: метанол Р  – вода для хроматографії Р 
(25:75).

Швидкість рухомої фази: 1 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 272 нм.

Інжекція: 10 мкл.

Час хроматографування: у тричі більший за час утри-
мування кофеїну.

Час утримування: кофеїну – близько 11 хв.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (b):
— ступінь розділення: не менше 2.0 між піками кофе-

їну та (–)-епікатехіну.

Вміст кофеїну, у відсотках, обчислюють за форму-
лою:

  
де A1 — площа піка кофеїну на хроматограмі ви-

пробовуваного розчину;
A2 — площа піка кофеїну на хроматограмі роз-

чину порівняння (а);
m1 — маса наважки сировини, використаної для 

приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

m2 — маса наважки ФСЗ кофеїну, використаного 
для приготування розчину порівняння (а), 
у грамах;

р — вміст кофеїну в ФСЗ кофеїну, у відсот ках.


