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СЛИВИ АФРИКАНСЬКОЇ КОРА

Pruni africanae cortex

PYGEUM AFRICANUM BARK

Ціла або фрагментована висушена кора стебел і гі-
лок Prunus africana (Hook f.) Kalkman. (син. Pygeum 
africanum Hook f.).

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Кора темно-коричневого або червонувато-
коричневого кольору, представлена зігнутими, 
твердими шматочками неправильної форми. На 
зовнішній поверхні знаходиться зморшкуватий 
корок темно-червонувато-коричневого кольору з 
накипними лишайниками. Внутрішня поверхня  
червонувато-коричневого або темно-коричневого 
кольору, поздовжньо-смугаста. У сировині також 
можуть виявлятися згорнуті фрагменти з волокнис-
тим зламом.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
червонувато-коричневого кольору. Переглядають 
під мікроскопом, використовуючи хлоральгідрату 
розчин Р. У порошку виявляються такі діагностичні 
структури (Рис. 1886.-1): численні склереїди дуже 
мінливі за формою, до більше, ніж 500 мкм у діа-
метрі, з дуже товстими, концентрично-смугастими 
оболонками та  зменшеною порожниною, пооди-
нокі [A] або в групах [B], деколи з прилеглими скле-
реїдами близько 50 мкм у діаметрі [Ba], окремі із 
зернистим червонувато-коричневим вмістом [Bb];  
поодинокі друзи кальцію оксалату різного розміру 
[C] та зрідка призматичні кристали кальцію окса-
лату [F];   численні здерев’янілі волокна зазвичай  
поламані, товстостінні та жолобчасті з вузькою по-
рожниною, деколи ізольовані [L], але зазвичай у 
групах [G] з прилеглими прямокутними клітинами 
серцевинних променів [Ga]; фрагменти паренхіми 
із червонувато-коричневих багатокутних або яй-
цеподібних клітин [D], зокрема й деякі із сітчасти-
ми оболонками [J, M]; фрагменти корка (вигляд із 
поверхні [H], вигляд збоку [E]). Переглядають під 
мікроскопом, використовуючи молочної кислоти ре-
актив Р. У порошку виявляються дрібні крохмальні 
зерна фіолетово-синього кольору, округлі, 10–20 
мкм у діаметрі, з крапкоподібним або Y-подібним 
центром крохмалеутворення [K]. 

Рисунок 1886.-1. Діагностичні структури сливи 
африканської кори (ідентифікація В)

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. 15.0 г здрібненої на поро-
шок сировини (250) (2.9.12) екстрагують метилен-
хлоридом Р протягом 30 хв у апараті безперервної 
екстракції (типу Soxhlet), фільтрують, розчинник 
упарюють насухо під зниженим тиском, залишок 
розчиняють в 1 мл метиленхлориду Р.

Розчин порівняння. 20 мг β-ситостерину Р і 20 мг урсо-
лової кислоти Р розчиняють у 10 мл суміші рівних 
об'ємів метанолу Р та метиленхлориду Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю Р.

Рухома фаза: метанол Р – метиленхлорид Р (10:90).

Нанесення: 10 мкл, смугами 1 см.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 15 см від лінії 
старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обприскують ваніліну реактивом Р, нагрі-
вають пластинку за температури від 100 °С до 105  °С 
протягом 10 хв і охолоджують; переглядають за ден-
ного світла.

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробува-
ного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину також можуть виявлятися інші зони.

Верхня частина пластинки
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____________

β-ситостерин: фіолетова 
зона
урсолова кислота: синя 
зона

___________

 фіолетова зона

декілька слабих фіолето-
вих, синіх або сірих зон

 __________

фіолетова зона 
(β-ситостерин)
синя зона (урсолова 
кислота)
декілька слабих фіолето-
вих, синіх або сірих зон 

 _________

фіолетова зона 
(β-ситостерину глюкозид)

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Сторонні домішки (2.8.2). Не більше 3.0 %.

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 10.0 %.

Екстрактивні речовини. Не менше 0.5 %.

20.0 г здрібненої на порошок сировини (250) (2.9.12) 
екстрагують метиленхлоридом Р  протягом 4 год в 
апараті безперервної екстракції (типу Soxhlet), роз-
чин упарюють насухо на водяній бані у вакуумі, за-
лишок висушують за температури 80 °С протягом 
2 год. Маса залишку має бути не менше 0.10 г.


