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ЛИМОННИКА ПЛОДИ

Schisandrae chinensis fructus

SCHISANDRA FRUIT

Цілі, висушені або оброблені парою та висушені 
плоди Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.

Вміст: не менше 0.40 % шизандрину (С24Н32О7; 
М.м. 432.5), у перерахунку на суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Плід («ягода») більш або менш кулястий, до 8 мм у 
діаметрі; зовнішня поверхня червона, червонувато-
коричнева або чорнувата, деколи вкрита білуватою 
поволокою; оплодень дуже зморщений; наявні 1–2 
ниркоподібні, жовтаво-коричневі, блискучі насіни-
ни з тонкою насінною шкіркою.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
темно-червонувато-коричневого кольору. Перегля-
дають під мікроскопом, використовуючи хлоральгі-
драту розчин Р. У порошку виявляються такі діагнос-
тичні структури (Рис. 2428.-1): червоно-коричневі 
фрагменти перикарпія з 1 шару тонкостінних клітин 
екзокарпія (виглід з поверхні [A]), вкритих смугастою 
кутикулою [Aa]  в супроводі розсіяних ефіроолійних 
клітин [Ab], не вкритих смугастою кутикулою; фраг-
менти мезокарпія [C], що складаються з кількох ша-
рів яйцеподібних більш або менш сплощених клітин; 
фрагменти насінної шкірки [B, E], зовнішній шар 
якої складається з багатокутних склереїд, близько 
11–30 мкм у діаметрі (вигляд з поверхні [Ba]) або 
розташованих палісадно (вигляд збоку [Ea]), з тов-
стими лігніфікованими тонкожолобчастими обо-
лонками та дрібними порожнинами з червонувато-
коричневим або чорнуватим вмістом, внутрішній 
шар насінної шкірки складається зі склереїд близько 
80 мкм у діаметрі, ізольованих або в дрібних групах, 
або разом із зовнішніми склереїдами, із жовтавими 
або дещо червонуватими, дещо лігніфікованими, 
потовщеними та помітно жолобчастими пористи-
ми оболонками та крупною порожниною [Bb, Eb]; 
фрагменти переважно безбарвного ендосперму [D] 
із багатогранних клітин, які містять краплі олії [Da] 
та алейронові зерна. Переглядають під мікроскопом, 
використовуючи розчин 50 % (об/об) гліцерину Р. У 
порошку виявляються паренхімні клітини мезокар-
пія з численними дрібними, округлими або дещо 
багатогранними крохмальними зернами та, рідше 
вільні крохмальні зерна, округлі або дещо багато-
гранні, прості або 2–5- компонентні [F]; центр крох-
малеутворення часто видимий.

Рисунок 2428.-1. Діагностичні структури лимонника 
плодів (iдентифікація В)

С. Переглядають хроматограми, одержані у випро-
буванні «Schisandra sphenanthera».

Результати А: нижче наведено послідовність зон 
поглинання на хроматограмах розчину порівняння 
та випробовуваного розчину. На хроматограмі ви-
пробовуваного розчину також можуть виявлятися  
інші слабі зони поглинання.

Верхня частина пластинки
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________

_________
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 ________
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Розчин порівняння Випробовуваний розчин

Результати В: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину також можуть виявлятися інші слабі зони.
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Верхня частина пластинки

γ-шизандрин: коричнева 
зона

________

_________

шизандрин: інтенсивна 
коричнювато-зелена зона 

коричнева зона 
(γ-шизандрин)

 _______

 ________

інтенсивна коричнювато-
зелена зона (шизандрин)

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Schisandra sphenanthera. Тонкошарова хроматографія 
(2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 2.5 г здрібненої на порошок 
сировини (355) (2.9.12) додають 10 мл метанолу Р, 
екстрагують в ультразвуковій бані за температури 
25  °С протягом 5 хв і центрифугують.

Розчин порівняння. 5 мг шизандрину Р і 5 мг γ-шизанд-
рину Р розчиняють у 5 мл метанолу Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю 
F254 Р (5–40 мкм) (або ТШХ-пластинка із шаром 
силікагелю F254 Р (2–10 мкм)).

Рухома фаза: оцтова кислота Р – етилацетат Р – 
толуол Р (2:22:46).

Нанесення: 5 мкл (або 2 мкл), смугами 10 мм (або 
6  мм).

Відстань, що має пройти рухома фаза: 10 см (або 7 см) 
від лінії старту.

Висушування: на повітрі.

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

Виявлення B: обприскують розчином 100 г/л сірчаної 
кислоти Р у метанолі Р і нагрівають за температу-
ри 120 °С протягом 7 хв; переглядають за денного 
світла. 

Результати B: на хроматограмі випробовуваного 
розчину виявляється зона, відповідна шизандрину, 
та зона, відповідна γ-шизандрину; на хроматограмі 
не має виявлятися інтенсивної фіолетово-рожевої 
зони у середній третині.

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 протя-
гом 2 год.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 6.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29).

Випробовуваний розчин. 1.250 г здрібненої на поро-
шок сировини (355) (2.9.12) поміщають у конічну 
колбу місткістю 250 мл, додають 90 мл метанолу Р 
і обробляють ультразвуком протягом 30 хв. Розчин 
фільтрують у мірну колбу, додають 10 мл метанолу Р, 
обполіскуючи фільтр, і доводять об’єм розчину тим 
самим розчинником до 100.0 мл.

Розчин порівняння. 5.0 мг шизандрину Р розчиняють 
у метанолі Р і доводять об’єм розчину тим самим 
розчинником до 100.0 мл.

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

децилсилільний, ендкепований Р (5 мкм);
— температура: 25 °С.

Рухома фаза: 
— рухома фаза А: вода Р – метанол Р (35:65);
— рухома фаза В: метанол Р;

Час
(хв)

Рухома фаза А
(% , об/об)

Рухома фаза В
(% , об/об)

0–10 100 0
10–16 100 → 58 0 → 42
16–26 58 42

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 250 нм.

Інжекція: 10 мкл.

Час утримування: шизандрину — близько 8 хв.

Придатність хроматографічної системи: 
— число теоретичних тарілок: не менше 5000, роз-

раховане для піка шизандрину на хроматограмі 
розчину порівняння.

Вміст шизандрину, у відсотках, обчислюють за фор-
мулою:

 
де А1 — площа піка шизандрину на хроматограмі 

випробовуваного розчину;
А2 — площа піка шизандрину на хроматограмі 

розчину порівняння;
m1 — маса наважки сировини, використаної для 

приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

m2 — маса наважки шизандрину Р, використаного 
для приготування розчину порівняння, у 
грамах;

р — вміст шизандрину в шизандрині Р, у відсот-
ках.


