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МАНДАРИНА ЕКЗОКАРПІЙ 
ТА МЕЗОКАРПІЙ

Citri reticulatae epicarpium et 
mesocarpium

MANDARIN EPICARP AND MESOCARP

Висушені екзокарпій і мезокарпій зрілих пло
дів Citrus reticulata Blanco або його культиварів із 
частково видаленою білою губчастою тканиною 
мезокарпія.

Вміст: не менше 3.5 % гесперидину (С28Н34О15; 
М.м. 611), у перерахунку на суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Оплодень складається з  різних за формою, не
рівних шматочків, або він порізаний на стрічки, які 
можуть бути складчастими або формують стиснені 
петлі. Крупніші шматочки здебільшого дольчасті.  
Дольки прикріплені до основи оплодня, де наявні 
залишки плодоніжки або рубець від плодоніжки. Ізо
льовані лопаті перикарпія можуть бути наявні. Не
рівні шматочки 0.5–7.6 см завдовжки та 0.4–4.6  см 
завширшки; стрічки до 7.6 см завдовжки та до 0.2 см 
завширшки, обидві форми 1–4.5 мм завтовшки. Зов
нішня поверхня жовтавокоричневого або оранже
вого, червонуватокоричневого кольору або, значно 
рідше, чорнувато або зеленуватокоричневого ко
льору; часто тонкозморшкувата та дещо блискуча. 
Розсіяні увігнуті або опуклі олійні залози трапля
ються густо на зовнішній поверхні; на поперечному 
зрізі олійні залози виявляються як різної форми по
рожнини поблизу екзокарпія. Внутрішня поверхня 
оплодня білувата або білуватожовтава,  шершава та 
часто волокнистої текстури з жовтавобілими або 
жовтавокоричневими підвищеннями, часто роз
галуженими  провідними пучками. Текстура пере
важно тверда, жорстка, крихка та ламка.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
світложовтавого або оранжевокоричневого, зна
чно рідше червонуватокоричневого кольору. Пере
глядають під мікроскопом, використовуючи хлор
альгідрату розчин Р. У порошку виявляються такі 
діагностичні структури (Рис. 2430.1): фрагменти 
екзокарпія (вигляд з поверхні [H]), що складаються 
із дрібних багатокутних напівквадратних або прямо
кутних клітин із дещо потовщеними антикліналь
ними оболонками  [Hа] та зрідка  округлих проди
хів [Hb] (18–27 мкм у діаметрі), оточених групою 
дрібних багатокутних та вузьких, видовжених по
бічних клітин; екзокарпій зазвичай з прилеглими 
субекзокарпальними шарами тонкостінних клітин із 
призматичними кристалами кальцію оксалату  [Hс]; 

наявні двоконусні, також ромбоподібні або багато
гранні  призматичні кристали, 5–30 мкм завдовжки 
та 3–18 мкм у діаметрі; фрагменти оплодня (попере
чний зріз  [Е]), де виявляється екзокарпій, вкритий 
товстою кутикулою [Еа], та субекзокарпальні шари 
клітин, деякі з них містять призматичні кристали 
кальцію оксалату [Еb]; деколи окремі клітини міс
тять більш ніж 1 призматичний кристал [Aa, Hd]; 
фрагменти схизолізигенних олійних залоз [С]; чис
ленні групи клітин мезокарпія (поперечний зріз [А], 
поздовжній зріз [D]) з нерівномірно потовщеними, 
дещо лігніфікованими оболонками; вільні при
зматичні кристали кальцію оксалату або поодинокі 
кристали в ізольованих клітинах [В]; жовті криста
ли гесперидину деколи численні в клітинах; дрібні 
краплі оранжевожовтої ефірної олії зрідка наявні; 
численні дрібні провідні пучки [F] з вузькими сіт
частими або спіральними судинами [Fа] (4–23 мкм 
у діаметрі) та зрідка пористими трахеїдами; судинна 
система деколи з прилеглими кристалічними об
кладками [Fb]; зрідка ізольовані короткі судини [G]. 
Переглядають під мікроскопом, використовуючи 
розчин 20 г/л калію гідроксиду Р. Середовище набу
ває жовтого забарвлення, якщо в сировині наявний 
гесперидин.

Рисунок 2430.1. Діагностичні структури мандарина 
екзокарпія та мезокарпія (iдентифікація 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 
і нагрівають у водяній бані за температури 65 °С 
протягом 5 хв, енергійно струшуючи, охолоджують 
і фільтрують.

Розчин порівняння. 1 мг кофейної кислоти Р і 2 мг гес
перидину Р розчиняють у 5 мл метанолу Р.

Пластинка: ТШХпластинка із шаром силікагелю Р 
(2–10 мкм).
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Рухома фаза: вода Р – мурашина кислота безводна Р  – 
етилацетат Р (10:15:75).

Нанесення: 5 мкл випробовуваного розчину та 10 мкл 
розчину порівняння, смугами 8 мм.

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

Висушування: на повітрі, потім нагрівають за темпе
ратури від 110 °С до 120 °С протягом 5 хв.

Виявлення: обробляють розчином 10 г/л алюмінію 
хлориду Р в етанолі (96 %) Р і потім нагрівають за 
температури від 110 °С до 120 °С протягом 5 хв; теп
лу пластинку обробляють розчином 10 г/л дифеніл
борної кислоти аміноетилового ефіру Р у метанолі Р, 
потім розчином 50 г/л макроголу 400 Р у метанолі  Р; 
через 60 хв переглядають в УФсвітлі за довжини 
хвилі 365 нм.

Результати: нижче наведено послідовність  флуо
ресціюючих зон на хроматограмах розчину порів
няння та випробовуваного розчину. Крім того, на 
хроматограмі випробовуваного розчину також мо
жуть виявлятися  інші слабі флуоресціюючі зони.

Верхня частина пластинки

кофейна кислота: 
блакитна флуоресціююча 
зона

__________

гесперидин: зеленувато
коричнева флуоресціююча 
зона

___________

синя флуоресціююча зона 
                                 _________

зеленуватокоричнева 
флуоресціююча зона 
(гесперидин)

жовтавозелена 
флуоресціююча зона

                                   ________

зеленувата флуоресціююча 
зона

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Померанця екзокарпій та мезокарпій. Переглядають 
хроматограми, одержані в кількісному визначенні.

Результати: на хроматограмі випробовуваного роз
чину не має виявлятися піка із часом утримування 
нарингіну з площею більше 1 % площі геспериди
ну.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
12.0 %. 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 7.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29).

Випробовуваний розчин. 0.125 г здрібненої на по
рошок сировини (355) (2.9.12) поміщають у круг
лодонну колбу місткістю 100 мл, додають 50.0 мл 
метанолу Р, струшують протягом 2 год і фільтру
ють крізь мембранний фільтр (номінальний розмір 
пор — 0.45 мкм).

Розчин порівняння (а). 10.0 мг ФСЗ гесперидину роз
чиняють у метанолі Р і доводять об’єм розчину тим 
самим розчинником до 50.0 мл.

Розчин порівняння (b). 5.0 мг нарингіну Р розчиняють 
у розчині порівняння (а) і доводять об’єм розчину 
тим самим розчинником до 25.0 мл.

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

децилсилільний, ендкепований Р (5 мкм);
— температура: 40 °С.

Рухома фаза: ацетонітрил Р – оцтова кислота льодя
на Р – метанол Р – вода Р (2.7:3.7:22:71.6).

Швидкість рухомої фази: 1 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 283 нм.

Інжекція: 10 мкл.

Час хроматографування: у двічі більший  за час утри
мування гесперидину.

Час утримування: нарингіну — близько 15 хв; геспе
ридину — близько 20 хв.

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

рингіну та гесперидину.

Вміст гесперидину, у відсотках, обчислюють за фор
мулою:

 
де А1 — площа піка гесперидину на хроматограмі 

випробовуваного розчину;
А2 — площа піка гесперидину на хроматограмі 

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

приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

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

p — вміст гесперидину у ФСЗ гесперидину, у від
сотках.


