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ЧОРНИЦІ ПЛОДИ ВИСУШЕНІ

Myrtilli fructus siccus

BILBERRY FRUIT, DRIED

Висушені зрілі плоди Vaccinium myrtillus L.

Вміст: не менше 1.0 % танінів, у перерахунку на пі-
рогалол (С6Н6О3; М.м. 126.1) і суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Чорниці плоди висушені — зморщені ягоди 
чорнувато-синього кольору, напівкулястої форми, 
близько 5 мм у діаметрі, вкриті білуватим нольотом.  
На нижньому кінці виявляється  рубець або частіше 
фрагмент плодоніжки. Верхній кінець дещо увігну-
тий і  увінчаний рештками стовпчика та неопадаю-
чою чашечкою, що виглядає як округла облямівка. 
М’ясистий мезокарпій темно-фіолетового кольору, 
містить численні (понад 10) дрібні коричневі яйце-
подібні насінини.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
фіолетово-червоного кольору. Переглядають під мік-
роскопом, використовуючи хлоральгідрату розчин Р. 
У порошку виявляються такі діагностичні структури 
(Рис. 1588.-1): фрагменти темно-червоного екзо-
карпія [A] з дрібних груп із 2–4 багатокутних, пря-
мокутних або чотирикутних клітин; у кожній групі 
внутрішні оболонки тонкі [Aa], тоді як зовнішні 
оболонки рівномірно потовщені [Ab]; фрагменти 
мезокарпія [B] з крупних округлих тонкостінних клі-
тин з прилеглими тонкими  спіральними судинами 
[Ba]; численні склереїди з мезокарпія [C], поодинокі 
або в дрібних групах; групи склереїд з ендокарпія 
[D]; жовтаво-коричневі фрагменти насінної шкір-
ки з крупних склереїд, які мають широкожолобчас-
ті та пористі оболонки (вигляд з поверхні [E])  та 
U-подібні потовщення (поперечний зріз [F]); не-
правильної форми кристали кальцію оксалату [G] та 
ізольовані призматичні кристали кальцію оксалату 
[H] з мезокарпія.

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 2 г здрібненої на порошок 
сировини (355) (2.9.12) додають 20 мл метанолу Р, 
струшують протягом 15 хв і фільтрують.

Розчин порівняння. 0.10 г ФСЗ чорниці екстракту 
сухого розчиняють у 25 мл метанолу Р, струшують 
протягом 15 хв і фільтрують.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікаге-
лю F254 Р (5–40 мкм) (або ТШХ-пластинка із шаром 
силікагелю F254 Р (2–10 мкм)).

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

Рисунок 1588.-1. Діагностичні структури чорниці плодів 
висушених (iдентифікація В)

Нанесення: 10 мкл (або 2 мкл), смугами 15 мм (або 
8 мм).

Відстань, що має пройти рухома фаза: 10 см (або 6 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

____________

фіолетово-червона зона 

фіолетова зона

фіолетова зона

широка нерозділена 
синювато-фіолетова зона

____________

                                  ________

фіолетово-червона зона 

фіолетова зона

фіолетова зона

широка нерозділена 
синювато-фіолетова зона

                                 _________

Розчин порівняння Випробовуваний розчин
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Сторонні домішки (2.8.2). Не більше 2 %, без наяв-
ності плодів Sambucus nigra.

Фальсифікація S. nigra L. визначається наявністю 
блискучих фіолетово-чорних яйцеподібних ягід без 
округлої облямівки, відповідної чашечці, що містять 
не більше 4 насінин. 

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
12.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок сировини су-
шать за температури 105 °С протягом 2 год.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 5.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Таніни (2.8.14). Використовують 1.500 г здрібненої на 
порошок сировини (355) (2.9.12).


