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СМОРОДИНИ ЧОРНОЇ ПЛОДИ 
СВІЖІN

Ribіs nigrі fructus recens

Свіжі або заморожені зрілі плоди дикорослого або 
культивованого чагарника  Ribеs nigrum L.

Вміст: не менше 1.0 % антоціанів, у перерахунку 
на ціанідин-3-О-глюкозиду хлорид (хризантемін, 
С21Н21ClO11; М.м. 484.8) і суху сировину.

ВЛАСТИВОСТІ

Запах. Своєрідний, ароматний.

Смак. Кислуватий.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Плоди — багатонасінні ягоди, кулясті, 
6–10  (12) мм у діаметрі, чорні з темно-фіолетовим 
відтінком, матові або дещо блискучі, на верхівці із 
сухими бурими залишками оцвітини та зрідка стовп-
чика. На поверхні неперезрілих плодів зрідка помітні 
(лупа 10 ×) золотисто-жовті крапинки — ефіроолійні 
залозки. М’якоть зеленуватого, червонувато-сірого 
або темно-фіолетового кольору. Насінини дрібні, 
червонувато-коричневі, золотисто-коричневі або 
червонувато-жовті, видовжено-овальні, складчасто-
зморшкуваті.

В. Розчавлена свіжа або заморожена сировина фіо-
летового кольору. Переглядають під мікроскопом, 
використовуючи хлоральгідрату розчин Р. У сировині 
виявляються такі діагностичні структури: фрагменти 
епідерми екзокарпія з багатокутних прямостінних 
клітин (вигляд з поверхні) із чоткоподібно потов-
щеними оболонками;  зрідка крупні багатоклітинні 
жовтаво-оранжеві щиткоподібні голівки пельтатних  
залозистих волосків до 200 мкм у діаметрі; фрагмен-
ти м’якоті з крупних тонкостінних клітин; численні 
фрагменти шару ендокарпія із дрібних тонкостінних 
клітин із друзами кальцію оксалату; фрагменти ендо-
карпія з товстостінних пористих склереїд, розташо-
ваних в паркетному порядку; цілі насінини; численні 
фрагменти шару насінної шкірки (вигляд зверху) із 
дрібних, щільно розташованих, багатогранних клі-
тин із потовщеними коричневими оболонками та 
призматичними монокристалами кальцію оксалату; 
фрагменти провідних пучків із вузькими спіральни-
ми або драбинчастими трахеїдами; розсіяні друзи 
кальцію оксалату.

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин.  До 1.00 г свіжорозчавленої 
сировини додають 10 мл розчину 1 % (об/об) хло-
ристоводневої кислоти Р у метанолі Р, обробляють 

ультразвуком  протягом 60 хв за температури 50 °С, 
охолоджують до кімнатної температури та фільтру-
ють. 

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: ТШХ-пластинка 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). Плодів перезрілих і механічно 
пошкоджених — не більше 2.0 %; плодів, які не до-
сягли збиральної зрілості — не більше 3.0  %, зокрема 
й незрілих (зелених) — не більше 0.5 %; органічних 
домішок — не більше 0.5 %.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Від 75.0 % до 
90.0 %. 5.000 г свіжорозчавленої сировини сушать 
за температури 105 °С.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 0.8 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

50 г сировини розчавлюють безпосередньо перед 
випробуванням. До 5.00 г розчавленої сировини 
(точна наважка) додають 95 мл метанолу Р, розмі-
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шують механічно протягом 30 хв, фільтрують у мір-
ну колбу місткістю 100.0 мл. Фільтр обполіскують і 
доводять об’єм розчину  метанолом Р до 100.0 мл. 
Готують 50-кратне розведення цього розчину в роз-
чині 0.1 % (об/об) хлористоводневої кислоти Р у ме-
танолі Р.

Оптичну густину (2.2.25) розчину вимірюють за дов-
жини хвилі 528 нм, використовуючи як компенса-
ційну рідину розчин  0.1 % (об/об) хлористоводне-
вої кислоти Р у метанолі Р.

Вміст антоціанів, у відсотках, у перерахунку на ціа-
ні дин-3-О-глюкозиду хлорид, обчислюють за фор-
мулою:

 
де А — оптична густина випробовуваного розчину 

за довжини хвилі 528 нм;
m — маса наважки випробовуваної сировини, у 

грамах.

Використовують питомий показник поглинання 
ціанідин-3-О-глюкозиду хлориду за довжини хвилі 
528 нм, що дорівнює 718.

ЗБЕРІГАННЯ

Заморожену сировину зберігають за температури  
рівній або нижчій –18 °С.


