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КАПСЬКОГО ЖАСМИНУ ПЛОДИ

Gardeniae fructus

CAPE JASMINE FRUIT

Цілі або фрагментовані зрілі плоди Gardenia jasmi-
noides J.Ellis з видаленими плодоніжками, оброблені 
парою або киплячою водою, потім висушені.

Вміст: не менше 2.0 % геніпозиду (С17Н24О10; 
М.м.  388.4), у перерахунку на суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Ціла сировина. Плід яйцеподібної або еліптичної 
форми та може бути видовжений або більш округ
лий; він близько 1–5 см завдовжки (включаючи 
залишки чашолистків) та 0.8–1.7 см у діаметрі. 
Зовнішня поверхня гладенька або дещо шерша
ва, жовтава, червонуватожовта або коричнювато
червона та, зазвичай має 6 опуклих частин чашо
листків, видовженокрилоподібних ребер; між 
крилоподібними ребрами добре помітна видовжена 
та деколи розгалужена жилка, що чітко видима; опу
клі жовтавокоричневі, темнокоричневі або чорні 
сосочки зазвичай також наявні на поверхні плода 
між крилоподібними ребрами. Залишки зрослих бі
ля основи чашолистків видимі на верхньому кінці 
плода (нижня зав’язь); верхівки чашолистків вільні, 
конусоподібні, загострені або поламані. На нижньо
му кінці плода 6 крилоподібних ребер, з’єднаних 
разом у ніжку. У центрі видалених чашолистків по
мітний рубець від стовпчика, оточений дископо
дібним нек тарником. На поперечному зрізі плода 
виявляється єдине гніздо – результат неповного 
зростання двох плодолистків; залишки неповної 
перегородки наявні на внутрішній поверхні стінки 
плода; гніздо містить численні насінини, зібрані на 
жовтавій, червонуватожовтій або, значно рідше, 
темночервоній плаценті, що стирчить між насі
нинами; насінини різні за формою та можуть бути 
округлі, трикутні або неправильнокутасті, власне 
насінини плоскі, коричнюваточервоні або жовтаво
червоні, досягають 0.5 см завдовжки; зовнішня 
поверхня густо та тонкобородавчаста. Оплодень 
крихкий, з гладенькою блискучою блідожовтою або 
коричнюватожовтою внутрішньою поверхнею.

Фрагментована сировина. Фрагменти плода скла
даються з тонких крихких шматочків оплодня з 
гладенькою або дещо шершавою зовнішньою по
верхнею, яка жовтава, червонуватожовта або 
коричнюваточервона, деколи з опуклими жовтаво
коричневими, темнокоричневими або чорними со
сочками або перехресними фрагментами крилопо
дібного ребра та/або жилки; внутрішня поверхня 
гладенька, блискуча блідожовта або коричнювато
жовта. Залишки чашечки або стовпчика можуть бути 

наявні. Численні насінини, часто зібрані, видимі, 
вони майже округлі, трикутні або неправильно
кутасті, плоскі, досягають 0.5 см у поздовжній осі; 
їх зовнішня поверхня коричнюваточервона або 
жовтавочервона, густо та тонкобородавчаста. 
Залишки жовтавої, жовтавочервоної або, рідше, 
темночервоної плаценти наявні разом із насіни
нами.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
оранжевокоричневого або оранжевочервоного 
кольору. Переглядають під мікроскопом, викорис
товуючи хлоральгідрату розчин Р. У порошку вияв
ляються такі діагностичні структури (Рис. 2565.1): 
фрагменти екзокарпія (вигляд з поверхні [G]), що 
складаються з багатокутних клітин; фрагменти 
оплодня (поперечний зріз [D]), що складаються з 
тонкостінних паренхімних клітин [Dа]; фрагменти 
екзокарпія з крилоподібними ребрами або чашеч
кою (вигляд з поверхні [F, J]), що складаються з ба
гатокутних клітин, рубців від покривних волосків 
[Ja] та зрідка загострених, одноклітинних волосків, 
або коротких (до 380 мкм), або рідше довших із гла
денькими товстими оболонками [Fa]; фрагменти 
мезокарпія [А, В], що складаються із тонкостінних 
паренхімних клітин [Аа, Ва]), які з’єднані з волокна
ми та жовтавими спіральними або кільчастими суди
нами ксилеми до 12 мкм у діаметрі [Bb]; паренхіма, 
що деколи містить краплі олії [Dс] або друзи [Ab, 
Db, Bf] або призматичні кристали кальцію оксалату; 
волокна веретеноподібні [Bd] або прямокутні [Bс], 
з потовщеними пористими оболонками близько 
10  мкм у діаметрі та до 100 мкм завдовжки; парен
хіма також може бути об’єднана з дрібними групами 
напівкруглих, багатокутних або напівпрямокутних 
склереїд із нерівномірно потовщеними, пористими 
оболонками, 15–57 мкм завдовжки та 11–30 мкм у 
діаметрі [Ad]; фрагменти ендокарпія [C], що скла
даються з компактних мас мозаїчно розташованих 
волокон, які перекриваються або перехрещуються 
зі склереїдами, що містять призматичні кристали 
кальцію оксалату, 4–14 мкм завдовжки [Ca, Cb], 
що видимі, зокрема, в поляризованому світлі; во
локна ендокарпія довгі та тонкі, близько 10 мкм у 
діаметрі та до 100 мкм завдовжки [Cс]; фрагменти 
насінної шкірки [H], що складаються із крупних, 
неправильної форми склереїд, 58–150 мкм у діаметрі 
та до 260  мкм завдовжки, з нерівномірно потовще
ними жовтавими оболонками, широкими порами 
та червонуватокоричневою речовиною; фрагменти 
ендосперму із клітин, що містять алейронові зерна 
[K]; призматичні кристали або розсіяні друзи каль
цію оксалату [E].
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Рисунок 2565.1. Діагностичні структури капського 
жасмину плодів (ідентифікація В)

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 1 г здрібненої на поро
шок сировини (355) (2.9.12) додають 10 мл розчину 
50  %  (об/об) метанолу  Р,  обробляють ультразвуком 
протягом 10 хв, потім центрифугують і використо
вують надосадову рідину.

Розчин порівняння. 6 мг есцину Р та 5 мг геніпозиду Р 
розчиняють в 1 мл метанолу Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю Р 
(5–40 мкм) (або ТШХ-пластинка із шаром силікаге-
лю  Р (2–10 мкм)).

Рухома фаза: мурашина кислота безводна Р – во-
да  Р  – ацетон Р – етилацетат Р (8:8:42:42).

Нанесення: 10 мкл (або 2 мкл), смугами 15 мм 
(або  8  мм).

Відстань, що має пройти рухома фаза: 15 см (або 6 см) 
від лінії старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обробляють анісового альдегіду розчином  Р, 
нагрівають за  температури від  100 °С до 105  °С про
тягом 2 хв, 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

______

геніпозид: помітна 
коричнева зона

______

есцин: фіолетова зона

______

помітна коричнева зона 
(геніпозид)

синя зона

червонувата зона

______

коричнева зона

синя зона
Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
8.5 %. 1.000 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 6.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29). 

Випробовуваний розчин. 0.500 г здрібненої на порошок 
сировини (355) (2.9.12) диспергують у 50 мл  розчи
ну 50 % (об/об) метанолу Р, обробляють ультразву
ком протягом 40 хв. Центрифугують і переносять 
надосадову рідину в мірну колбу місткістю 200 мл. 
Повторюють процедуру і доводять об’єм одержа
ного розчину розчином 50 % (об/об)  метанолу Р до 
200.0  мл.

Розчин порівняння (а). 5.0 мг ФСЗ геніпозиду розчиня
ють у метанолі Р і доводять об’єм розчину тим самим 
розчинником до 25.0 мл.

Розчин порівняння (b). 0.250 г ФСЗ капського жасмину 
плодів для перевірки придатності хроматографічної 
системи диспергують у 25 мл розчину 50 % (об/об) 
метанолу Р, обробляють ультразвуком протягом 
40  хв. Центрифугують і переносять надосадову рі
дину в мірну колбу місткістю 100 мл. Повторюють 
процедуру і доводять об’єм одержаного розчину роз
чином 50 % (об/об) метанолу Р до 100.0 мл.

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

децилсилільний, ендкепований Р (5 мкм).
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Рухома фаза:
— рухома фаза А: вода Р, доведена мурашиною кисло-

тою безводною Р до рН 3.2;
— рухома фаза В: метанол Р;

Час 
(хв)

Рухома фаза А 
(%, об/об)

Рухома фаза В 
(%, об/об)

0–4 80 20 
4–40 80 → 20 20 →80

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 240 нм.

Інжекція: 20 мкл.

Ідентифікація піків: використовують хроматограму 
розчину порівняння (а) для ідентифікації піка ге
ніпозиду; використовують хроматограму, що нада
ється до ФСЗ капського жасмину плодів для перевірки 
придатності хроматографічної системи, та хромато
граму розчину порівняння (b) для ідентифікації піка 
геніпіну гентіобіозиду.

Час утримування: геніпіну гентіобіозиду – близько 
14 хв; геніпозиду – близько 16 хв.

Придатність хроматографічної системи: розчин по
рівняння (b):
— ступінь розділення: не менше 5.0 між піками гені

піну гентіобіозиду та геніпозиду.

Вміст геніпозиду, у відсотках, обчислюють за фор
мулою:

  
де A1 — площа піка геніпозиду на хроматограмі ви

пробовуваного розчину;
A2 — площа піка геніпозиду на хроматограмі 

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

приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

m2 — маса наважки ФСЗ геніпозиду, використа
ного для приготування розчину порівнян
ня (а), у грамах;

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


