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ЧОРНИЦІ ПЛОДИ СВІЖІ

Myrtilli fructus recens

BILBERRY FRUIT, FRESH

Свіжі або заморожені зрілі плоди Vaccinium myr ti
llus L.

Вміст: не менше 0.30 % антоціанів, у перерахунку 
на ціанідин-3-О-глюкозиду хлорид (хризантемін, 
С21Н21ClO11; М.м. 484.8) і суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Свіжий плід — куляста ягода чорнувато-синього 
кольору, близько 5 мм у діаметрі, вкрита білуватим 
нальотом.  На нижньому кінці виявляється  рубець 
або частіше фрагмент плодоніжки. Верхній кінець 
дещо увігнутий і  увінчаний рештками стовпчика та 
неопадаючою чашечкою, що виглядає як округла об-
лямівка. Фіолетовий м’ясистий мезокарпій містить 
від 4 до 5 камер із численними (понад 10) дрібними 
коричневими яйцеподібними насінинами.

В. Розчавлені свіжі плоди фіолетово-червоного 
кольору. Переглядають під мікроскопом, викорис-
товуючи хлоральгідрату розчин Р. У сировині вияв-
ляються такі діагностичні структури (Рис. 1602.-1): 
фрагменти темно-червоного екзокарпія [A] з дрібних 
груп із 2–4 багатокутних, прямокутних або чотири-
кутних клітин; у кожній групі внутрішні оболонки 
тонкі [Aa], тоді як зовнішні оболонки рівномірно 
потовщені [Ab]; фрагменти мезокарпія [B] з крупних  
округлих тонкостінних клітин із прилеглими тонки-
ми  спіральними судинами [Ba]; численні склереїди 
з мезокарпія [C], поодинокі або в дрібних групах; 
групи склереїд з ендокарпія [D]; жовтаво-коричневі 
фрагменти насінної шкірки з крупних склереїд, які 
мають широкожолобчасті та пористі оболонки (ви-
гляд з поверхні [E])  та U-подібні потовщення (по-
перечний зріз [F]); неправильної форми друзи каль-
цію оксалату [G] та ізольовані призматичні кристали 
кальцію оксалату [H] з мезокарпія.

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 5 г свіжорозчавленої сиро-
вини 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: ТШХпластинка із шаром силікаге
лю F254 Р (5–40 мкм) (або ТШХпластинка із шаром 
силікагелю F254 Р (2–10 мкм)).

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

Рисунок 1602.-1. Діагностичні структури чорниці плодів 
свіжих (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). Від 80.0 % до 
90.0 %. 5.000 г свіжорозчавленої сировини сушать 
за температури 105 °С.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 0.6 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

50 г сировини розчавлюють безпосередньо перед 
випробуванням. До 5.00 г розчавленої сировини 
(точна наважка) додають 95 мл метанолу Р, розмі-
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.


