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КВАСОЛІ СТУЛКИN

Phaseoli pericarpium

Висушені цілі або фрагментовані перикарпії-стулки 
зрілих плодів Phaseolus vulgaris L.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Перикарпії-стулки з’єднані плодоніжкою попар-
но або поодинокі, видовжені, жолобчасті або прямі, 
часто спірально скручені,  6.0–15.0 см завдовжки, 
1.0–1.5 см, зрідка 2.0 см, завширшки. Зовнішня 
поверхня стулок гладенька, деколи дещо зморшку-
вата, від блідо-жовтого до жовтого кольору, зрідка 
з коричневими або фіолетовими плямами чи  сму-
гами. Внутрішня поверхня блискуча, білувата або 
жовтаво-біла, вкрита тоненькою плівкою, що легко 
відшаровується.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
жовтаво-білого або світло-жовтого кольору. Пере-
глядають під мікроскопом, використовуючи хлор
альгідрату розчин Р. У порошку виявляються такі 
діагностичні структури:  фрагменти  екзокарпія з 
прямостінних ізодіаметричних основних клітин 
епідерми, вкритих складчастою кутикулою та чис-
ленними рубцями — місцями прикріплення основ 
опалих покривних волосків, оточеними  розетками 
радіально розташованих основних клітин; фрагмен-
ти екзокарпія з продиховими апаратами аномоцит-
ного типу (2.8.3) з 3–6 біляпродиховими клітинами; 
фрагменти мезокарпія — гіподерми з 2–3 шарів ве-
ретеноподібно видовжених клітин із товстистими 
нездерев’янілими оболонками; фрагменти внутріш-
нього шару мезокарпія з клітин із призматичними 
кристалами кальцію оксалату; зрідка фрагменти 
ендокарпія з дрібних здерев’янілих склеренхімних 
волокон; зрідка фрагменти тонкостінних покривних 
волосків.

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 1.0 г здрібненої на по-
рошок сировини (355) (2.9.12) додають 10.0 мл ета
нолу (20 %, об/об) Р, обробляють ультразвуком за 
температури 45 °С протягом 10 хв, охолоджують і 
фільтрують.

Розчин порівняння. 1 мг ФСЗ ДФУ аргініну та 1 мг ФСЗ 
ДФУ глутамінової кислоти розчиняють у 10 мл ме
танолу Р.

Пластинка: ТШХпластинка із шаром силікагелю Р.

Рухома фаза: оцтова кислота льодяна  Р – вода Р – 
бутанол Р (10:10:40).

Нанесення: 10 мкл випробовуваного розчину та 5  мкл 
розчину порівняння, смугами.

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

Висушування А: у потоці теплого повітря.

Відстань, що має пройти рухома фаза В: 10 см від лінії 
старту, використовуючи ту саму рухому фазу.

Висушування В: у потоці теплого повітря.

Виявлення: обприскують нінгідрину розчином Р1, 
нагрівають за температури від 100 °С до 105 °С про-
тягом 5–7 хв і переглядають за денного світла.

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

Сторонні домішки (2.8.2). Стулок, потемнілих з обох 
боків, — не більше 8.0 %; інших частин рослини — не 
більше 3.0 %; сторонніх часток — не більше  2.5  %, з 
них  домішок мінерального походження — не більше 
0.5 %.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
15.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок сировини (355) 
(2.9.12) сушать за температури 105 °С.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 10.0 %.

Екстрактивні речовини. Не менше 20.0 %.

1.000 г здрібненої на порошок сировини (500) (2.9.12) 
поміщають у конічну колбу, додають 50 мл води Р, 
закривають колбу пробкою, зважують (з похиб-
кою ± 0.01 г), витримують протягом 1 год, кип’ятять 
зі зворотним холодильником протягом  2 год і охо-
лоджують. Колбу закривають тією самою пробкою, 
зважують, доводять водою Р  до початкової маси, пе-
ремішують і фільтрують. 25.0 мл одержаного філь-
трату упарюють на водяній бані  насухо та сушать за 
температури від 100 °С до 105 °С до постійної маси. 
Маса залишку має бути не менше 0.10 г.


