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СМОРОДИНИ ЧОРНОЇ ПЛОДИ 
ВИСУШЕНІN

Ribіs nigrі fructus siccus

Висушені зрілі плоди дикорослого або культивова-
ного чагарника Ribеs nigrum L.

Вміст: не менше 1.5 % поліфенолів, у перерахунку на 
пірогалол (С6Н6О3; М.м. 126.1) і суху сировину.

ВЛАСТИВОСТІ

Запах. Слабий, специфічний.

Смак. Кислий.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Плоди — багатонасінні округлі зморщені ягоди, 
від 4 мм до 10 мм у діаметрі, блискучі, чорного або 
темно-фіолетового кольору; на верхівці помітні бу-
рі плівчасті лусочки — залишки оцвітини та зрід-
ка стовпчика. М’якоть темно-фіолетового кольо-
ру. Насінини дрібні, червонувато-коричневі або 
червонувато-жовті, видовжено-овальні, складчасто-
зморшкуваті.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). На попере-
чному зрізі та на препараті з поверхні виявляються 
крупні пельтатні залозисті волоски, які складають-
ся з короткої багаторядної ніжки та багатоклітин-
ної жовтаво-оранжевої щиткоподібної голівки до 
200 мкм у діаметрі; зрідка  одноклітинні покривні 
волоски.

Сировину подрібнюють на порошок (500) (2.9.12). 
Порошок фіолетового-коричневого кольору. Пере-
глядають під мікроскопом, використовуючи хлор
альгідрату розчин Р. У сировині виявляються такі 
діагностичні стуктури: фрагменти епідерми екзо-
карпія з багатокутних прямостінних клітин (вигляд 
з поверхні) із чоткоподібно потовщеними обо-
лонками; фрагменти м’якоті з крупних тонкостін-
них клітин; фрагменти шару ендокарпія з дрібних 
паренхімних клітин із друзами кальцію оксалату; 
численні фрагменти ендокарпія з товстостінних по-
ристих склереїд, розташованих в паркетному по-
рядку; фрагменти шару насінної шкірки (вигляд 
зверху) з дрібних, щільно розташованих клітин із 
потовщеними жовтаво-коричневими оболонками та 
призматичними монокристалами кальцію оксалату; 
зрідка фрагменти ендосперму з багатокутних клітин 
із краплями олії та алейроновими зернами; фраг-
менти провідних пучків із тонкими спіральними або 
драбинчастими трахеїдами; зрідка розсіяні одно-
клітинні покривні волоски, друзи або призматичні 
кристали кальцію оксалату.

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин.  До 1.00 г здрібненої на поро-
шок сировини (500) (2.9.12) додають 10 мл розчину 
1 % (об/об) хлористоводневої кислоти Р у метанолі Р, 
обробляють ультразвуком  протягом 60 хв за темпе-
ратури 50 °С, охолоджують до кімнатної температури 
та фільтрують. 

Розчин порівняння. До вмісту ампули ФСЗ ДФУ сморо
дини екстракту  додають 0.2 мл розчину 1 % (об/ об) 
хлористоводневої кислоти Р у метанолі Р та обробля-
ють ультразвуком протягом 2  хв.

Пластинка: ТШХпластинка із шаром силікагелю Р.

Рухома фаза: мурашина кислота безводна Р – вода Р  – 
бутанол Р (16:19:65).

Нанесення: 10 мкл, смугами.

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

Висушування: на повітрі.

Виявлення: переглядають за денного світла.

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваного розчину. Крім того, на хроматограмі випро-
бовуваного розчину можуть бути наявні інші слабі 
зони.

Верхня частина пластинки

____________

слаба рожева зона

рожево-фіолетова зона

фіолетова зона

____________

                                  ________

слаба рожева зона

рожево-фіолетова зона

від слабої до інтенсивної  
фіолетової зони

                                 _________

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Сторонні домішки (2.8.2). Інших частин рослини 
(листків, шматочків стебел) — не більше 1.0 %; 
плодів недозрілих, бурих — не більше 5.0 %; плодів 
пересушених, підгорілих — на більше 3.0 %; плодів, 
які злиплися в грудки, — не більше 4.0 %; органічної 
домішки — не більше 1.0 %; мінеральної домішки — 
не більше 0.5 %.

Підгорілі плоди виявляють під час макроскопічного  
дослідження сировини за гладеньким, незморшку-
ватим, відшарованим від мезокарпія екзокарпієм, 
що під час дотику легко ламається; під час мікро-
скопічного дослідження — за наявністю в порошку 
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значної кількості чорних, обвуглених шматочків 
оплодня.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
18.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок сировини (500) 
(2.9.12) сушать за температури 105 °С.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 3.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Операції екстрагування та розведення проводять у 
захищеному від світла місці.

Випробовуваний розчин. 2.00 г здрібненої на порошок 
сировини (355) (2.9.12) поміщають у круглодонну 
колбу місткістю 250 мл, додають 150 мл води Р, на-
грівають протягом 30 хв на водяній бані, охолоджу-
ють під проточною водою та кількісно переносять 
у мірну колбу місткістю 250 мл. Круглодонну колбу 
обполіскують водою Р, промивні води переносять у 
мірну колбу та доводять об’єм розчину водою Р до 
250.0 мл. Дають осаду осісти та рідину фільтрують 
крізь фільтрувальний папір діаметром 125 мм, від-
кидаючи перші 50 мл фільтрату.

5.0 мл одержаного фільтрату доводять водою Р до 
об’єму 25.0 мл. До 2.0 мл одержаного розчину до-
дають 1.0 мл фосфорномолібденововольфрамового 
реактиву Р, 10.0 мл води Р, перемішуючи після кож-
ного додавання, та доводять натрію карбонату роз
чином Р до об’єму 25.0 мл. 

Розчин порівняння. Безпосередньо перед випробуван-
ням 0.05 г (точна наважка) ФСЗ ДФУ пірогалолу роз-
чиняють у воді Р і доводять об’єм розчину тим самим 
розчинником до 100.0 мл. 5.0 мл одержаного розчину 
доводять водою Р до об’єму 100.0 мл.

До 2.0 мл одержаного розчину додають 1.0 мл 
фосфорномолібденововольфрамового  реактиву Р, 
10.0 мл води Р, перемішуючи після кожного дода-
вання, та доводять натрію карбонату розчином Р до 
об’єму 25.0 мл. 

Через 30 хв вимірюють оптичну густину (2.2.25) ви-
пробовуваного розчину та розчину порівняння за 
довжини хвилі 760 нм, використовуючи як компен-
саційну рідину воду Р.

Вміст суми поліфенолів, у перерахунку на пірогалол, 
у відсотках, обчислюють за формулою:

 
де А1 — оптична густина випробовуваного розчи-

ну;
А0 — оптична густина розчину порівняння;
m1 — маса наважки сировини, використаної для 

приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

m2 — маса наважки ФСЗ ДФУ пірогалолу, вико-
ристаного для приготування розчину по-
рівняння, у грамах;

p — вміст пірогалолу у ФСЗ ДФУ пірогалолу, у 
відсотках.


