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ЧАСНИКУ ПОРОШОК

Allii sativi bulbi pulvis

GARLIC POWDER

Звільнені від зовнішнього рогоподібного шару, 
різані, ліофілізовані або висушені за температури 
не вище 65 °С і здрібнені  на порошок цибулинки  
Аllium sativum L.

Вміст: не менше 0.45 % аліцину (С6Н10ОS2; 
М.м.  162.3), у перерахунку на суху сировину.

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Порошок світло-жовтавого кольору.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Перегля-
дають під мікроскопом, використовуючи хлоральгі-
драту розчин Р. У порошку виявляються такі діагнос-
тичні структури (Рис. 1216.-1): численні фрагменти 
паренхіми (вигляд з поверхні [A], поперечний зріз 
[B]) та групи спіральних або кільчастих судин, деко-
ли крупного діаметра [C, D], з прилеглими тонко-
стінними паренхімними клітинами.

Рисунок 1216.-1. Діагностичні структури часнику 
порошку (iдентифікація В)

В. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 1.0 г часнику порошку до-
дають 5.0 мл метанолу Р, струшують протягом 60   с 
і фільтрують.

Розчин порівняння. 5 мг аланіну Р розчиняють у 10  мл 
води Р і доводять об’єм розчину метанолом Р до 
20 мл.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю Р.

Рухома фаза: оцтова кислота льодяна Р – пропа-
нол Р – вода Р – етанол Р (20:20:20:40).

Нанесення: 20 мкл випробовуваного розчину та 10 мл 
розчину порівняння, смугами.

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

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обприскують розчином 2 г/л нінгідрину Р 
у суміші оцтова кислота льодяна Р – бутанол Р (5:95) 
і нагрівають за температури від 105 °С до 110 °С про-
тягом 5–10 хв; переглядають за денного світла.

Результати: на хроматограмі розчину порівняння 
в центральній третині виявляється фіолетова зона 
(аланін). На хроматограмі випробовуваного розчину 
виявляється фіолетова або коричнювато-червона 
зона на рівні зони на хроматограмі розчину порів-
няння, відповідна аліїну; вище та нижче цієї зони ви-
являються інші, переважно слабші фіолетові  зони.

ВИПРОБУВАННЯ

Крохмаль. Переглядають під мікроскопом здрібне-
ну на порошок сировину, використовуючи воду Р, 
додають йоду розчин Р1; синє забарвлення не має 
з’явитися.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 7.0  %. 
1.000 г здрібненої на порошок сировини сушать за 
температури 105 °С.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 5.0 %.

 КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29). Випробування про-
водять якомога швидше.

Розчин внутрішнього стандарту. 20.0 мг ФСЗ бутил-
парагідроксибензоату розчиняють у 100.0 мл суміші 
рівних об’ємів метанолу Р і води Р.

Випробовуваний розчин. До 0.800 г часнику порошку 
додають 20.0 мл води Р, одержану суміш гомогені-
зують в ультразвуковій бані за температури близько 
4 °С протягом 5 хв, відстоюють за кімнатної темпера-
тури протягом 30 хв, потім центрифугують протягом 
30 хв. 10.0 мл надосадової рідини доводять сумішшю 
розчин 1 %  (об/об) мурашиної кислоти безводної Р – 
метанол Р (40:60) до об’єму 25.0 мл (вихідний роз-
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чин). Струшують і центрифугують протягом 5 хв. 
0.50 мл розчину внутрішнього стандарту поміщають 
у мірну колбу і доводять об’єм розчину вихідним 
розчином до 10.0 мл.

Передколонка:
— розмір: 20 мм × 4 мм;
— нерухома фаза: силанізований силікагель для хро-

матографії октадецилсилільний Р (5 мкм).

Колонка:
— розмір: 0.25 м × 4 мм;
— нерухома фаза: силанізований силікагель для хро-

матографії октадецилсилільний Р (5 мкм).

Рухома фаза: розчин  1 % (об/об) мурашиної кислоти 
безводної Р – метанол Р (40:60).

Швидкість рухомої фази: 0.8 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 254 нм.

Інжекція: петльовий інжектор, 1 мкл розчину вну-
трішнього стандарту та 10 мкл випробовуваного 
розчину.

Вміст аліцину, у відсотках, обчислюють за форму-
лою:

де S1 — площа піка аліцину (основний пік) на хро-
матограмі випробовуваного розчину;

S2 — площа піка бутилпарагідроксибензоату на 
хроматограмі випробовуваного розчину;

m1 — маса наважки сировини, використаної для 
приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

m2 — маса наважки бутилпарагідроксибензоату в 
100.0 мл розчину внутрішнього стандарту, 
у грамах. 1 мг бутилпарагідроксибензоату 
відповідає 8.65 мг аліцину.


