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КАЛИНИ ПЛОДИN

Viburni opuli  fructus

Висушені зрілі плоди дикорослого та/або 
культивованого чагарнику або невеликого деревця 
Viburnum opulus L., зібрані восени (до перших 
заморозків).

Вміст:
— проціанідини: не менше  0.2 %, у перерахунку на 

ціанідину хлорид (С15Н11ClO6; М.м. 322.7) і суху 
сировину;

— органічні кислоти: не менше 7 %, у перерахунку 
на лимонну кислоту (С6Н8О7; М.м. 192.1) і суху 
сировину.

ВЛАСТИВОСТІ

Сировина має гіркувато-кислий смак.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Округлі, сплюснуті з обох сторін, зморщені, блис-
кучі, темно-червоні або оранжево-червоні плоди-
кістянки, 8–12 мм у діаметрі, з малопомітним за-
лишком стовпчика та чашолистків і заглибленням 
на місці відриву плодоніжки. У мезокарпії міститься 
одна світло-бурого кольору, серцеподібної форми 
кісточка, що важко відокремлюється.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
темно-червоного, червоного, оранжево-червоного 
кольору. Переглядають під мікроскопом, викорис-
товуючи  хлоральгідрату розчин Р. У порошку виявля-
ються такі діагностичні структури: фрагменти екзо-
карпія — епідерми з багатокутних основних клітин із 
чоткоподібно потовщеними оболонками, вкритими 
кутикулою, та рясним червоно-оранжевим вмістом і 
зрідка продиховими апаратами аномоцитного типу 
(2.8.3); фрагменти мезокарпія із крупних, тонко-
стінних, майже округлої форми клітин  із крупни-
ми міжклітинниками; трапляються провідні пучки 
та друзи кальцію оксалату; фрагменти мезокарпія з 
численними  кам’янистими клітинами — склереїда-
ми; багато крапель жовтавої олії; фрагменти темну-
ватого ендосперму із клітин, заповнених краплями 
олії та алейроновими зернами.

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 0.5 г здрібненої на по-
рошок сировини (500) (2.9.12) додають 10 мл 
метанолу Р, обробляють ультразвуком за темпера-
тури 50 °С протягом 5 хв, охолоджують та фільтру-
ють.

Розчин порівняння. 1 мг ФСЗ ДФУ хлорогенової кис-
лоти та 1 мг ФСЗ ДФУ розмаринової кислоти роз-
чиняють у 2 мл метанолу  Р. 

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю  Р.

Рухома фаза: мурашина кислота безводна Р – вода Р – 
метилетилкетон Р – етилацетат Р (10:10:30:50).

Нанесення: 10 мкл, смугами.

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

Висушування: за температури від 100 °С до 105 °С.

Виявлення:  гарячу пластинку обприскують розчином 
10 г/л дифенілборної кислоти аміноетилового ефіру Р  
у метанолі Р, потім розчином 50 г/л макроголу 400 Р  
у метанолі Р  і висушують на повітрі протягом 30 хв; 
переглядають в УФсвітлі за довжини хвилі 365 нм. 

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмі розчину порівняння та випробовува-
ного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину також можуть виявлятися інші слабі флу-
оресціюючі зони.

Верхня частина пластинки

розмаринова кислота: 
блакитна флуоресціююча  
зона

_______

хлорогенова кислота: 
блакитна флуоресціююча  
зона

________

слаба блакитна 
флуоресціююча  зона

                                  _______  

інтенсивна блакитна 
флуоресціююча  зона 
(хлорогенова кислота)

                                  ______

слаба блакитна 
флуоресціююча  зона

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Сторонні домішки (2.8.2). Плодів недозрілих — не 
більше 4 %; плодів, що змінили забарвлення — не 
більше 1.5 %; інших частин калини (плодоніжок, 
зокрема відділених під час аналізу, гілочок, кісто-
чок, листків) — не більше 2.5 %; органічних часток – 
не більше 1.0 %; мінеральних часток — не більше 
0.5  %.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
15.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок сировини (500) 
(2.9.12) сушать за температури 105 °С.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 10.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Проціанідини. До 1.000 г здрібненої на порошок си-
ровини (500) (2.9.12) додають 30 мл етанолу (70 %, 
об/об) Р, нагрівають зі зворотним холодильником 
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протягом 30 хв і фільтрують. Залишок промивають 
10.0 мл етанолу (70 %, об/об) Р, до фільтрату додають 
15.0 мл хлористоводневої кислоти Р1 і 10.0 мл води Р, 
нагрівають зі зворотним  холодильником протягом 
80 хв, охолоджують і фільтрують. Одержаний зали-
шок промивають етанолом (70 %, об/об) Р до зне-
барвлення фільтрату та доводять об'єм фільтрату 
етанолом (70 %, об/об) Р до 250.0 мл. 50.0 мл одер-
жаного розчину поміщають у круглодонну колбу, 
випарюють до об'єму близько 3 мл і переносять у 
ділильну лійку. Круглодонну колбу обполіскують 
послідовно 10 мл і 5 мл води Р, яку потім переносять 
у ділильну лійку. Об'єднаний розчин струшують із 
трьома порціями, по 15 мл кожна, бутано лу Р, ор-
ганічні шари об'єднують і доводять бутано лом Р до 
об'єму 100.0 мл. 

Оптичну густину (2.2.25) одержаного розчину ви-
мірюють за довжини хвилі 555 нм.

Вміст проціанідинів, у перерахунку на ціанідину 
хлорид, у відсотках, обчислюють за формулою:

 
де  А — оптична густина випробовуваного розчину 

за довжини хвилі 555 нм;
m — маса наважки випробовуваної сировини, у 

грамах.

Використовують питомий показник поглинання 
ціанідину хлориду, що дорівнює 1200.

Органічні кислоти.  1.00 г здрібненої на порошок сиро-
вини (500) (2.9.12) струшують  із 100.0 мл води, вільної 
від вуглецю діоксиду, Р протягом 15 хв і фільт рують. 
До 25.0 мл одержаного фільтрату додають 100 мл во-
ди, вільної від вуглецю діоксиду, Р , 1 мл фенолфталеїну 
розчину Р1 і титрують 0.1 М розчином натрію гідро-
ксиду до переходу забарвлення розчину від світло-
жовтого до рожевого.

1 мл 0.1 М розчину натрію гідроксиду відповідає 6.4 мг 
лимонної кислоти.


