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ШАФРАНУ ПОСІВНОГО 
ПРИЙМОЧКИN

Croci stigma

Висушені приймочки Crocus sativus L. зазвичай разом 
з основою короткого стовпчика.

ВЛАСТИВОСТІ

Сировина має характерний, ароматний запах.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Темно-цегельно-червоні приймочки, коли ви-
сихають, 20–40 мм завдовжки, після замочування 
водою близько 35–40 мм завдовжки. Трубочки, по-
ступово розширюючись на верхівці, роздвоюються 
на одному боці, верхній край відкритий та дрібно- 
зазубрений. Стовпчик, з’єднаний із 3 приймочками, 
блідо-жовтого кольору та не більше 5 мм завдовж-
ки.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Поро-
шок оранжево-червоного або червоного кольо-
ру. Переглядають під мікроскопом, використо-
вуючи хлоральгідрату розчин Р. Виявляються такі 
діагностичні структури: епідерма поверхні приймо-
чок і її фрагменти, складені з вузьких клітин зі злегка 
звивистими або майже прямими бічними стінками і 
невеличкими сосочкуватими виростами зовнішньої 
оболонки; епідерма по краю приймочки з більш чи 
менш видовженими сосочкоподібними виростами; 
пігментовані клітини епідерми і паренхіми прий-
мочок із водорозчинним вмістом (пігменти кроци-
ни); пилкові зерна на приймочках або відокремлені, 
жовті, симетричні, монадні, за формою кулясті, 
сфероїдальні чи сплющено-сфероїдальні, діаметром 
80–100 мкм, з дрібнозернистою екзиною, сітчастою 
орнаментацією; cудинні пучки, що  містять вузькі 
судини зі спіральними потовщеннями; крохмальні 
зерна прості, кулясті або овальні. 

C. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. 0.01 г сировини обережно 
розтирають у ступці безпосередньо перед випробу-
ванням, змочують 0.05 мл води Р. Через 3 хв додають 
1 мл метанолу Р, відстоюють протягом 20 хв у захи-
щеному від світла місці та фільтрують.

Розчин порівняння. 5 мг нафтолового жовтого S Р та  
5 мг судану червоного G P розчиняють у 5 мл мета-
нолу Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікаге-
лю F254 Р.

Рухома фаза: вода Р – 2-пропанол Р – етилацетат  Р 
(10:25:65).

Нанесення: 10 мкл випробовуваного розчину та 5 мкл 
розчину порівняння, смугами.

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

Висушування: на повітрі.

Виявлення А: переглядають за денного світла.

Результати А: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину, крім того, можуть виявлятися інші слабі 
зони.

Верхня частина пластинки

судан червоний G: 
червона зона
___________

___________

нафтоловий жовтий S: 
жовта зона

слаба жовта зона

                                 _________

слаба жовта зона

жовта зона
                                  ________

жовта зона

інтенсивна жовта зона 
(кроцин)

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

Виявлення В: обробляють анісового альдегіду розчи-
ном Р і нагрівають за температури від 100 °С до 105 °С 
протягом 5–10 хв; переглядають за денного світла.

Результати В: нижче наведено послідовність зон 
на хроматограмах розчину порівняння та випробо-
вуваного розчину.

Верхня частина пластинки

судан червоний G: 
червона зона
__________

__________

нафтоловий жовтий S: 
жовта зона

1 або 2 зони від червоної до 
червонувато-фіолетової
                                      __________

від червоної до червонувато-
фіолетової зони 

від синьої до синювато-зеленої 
зони
                                      __________

від синьої до синювато-зеленої 
зони

інтенсивна зона від синьої до 
синювато-зеленої (кроцин)

Розчин порівняння Випробовуваний розчин
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Сторонні домішки. Не більше 1.0 %. Переглядають 
від 50 до 100 приймочок. Не більше 10 % стовпчи-
ків. Мають бути відсутні тичинки сафлору, квітки 
календули, чорнобривців, штучно пофарбовані ку-
курудзяні волокна.

Сторонні барвники 

А. Струшують 0.05 г сировини з 10 мл хлороформу Р: 
розчин має бути безбарвним або злегка жовтим.

В. Тонкошарова хроматографія (2.2.27). 

На хроматограмі випробуваного розчину, що отри-
мана, як зазначено в розділі «Ідентифікація С», нія-
ких додаткових жовтих, помаранчевих або червоних 
зон не має бути під час виявлення А, окрім регла-
ментованих зон. Може бути наявна розмита блідо-
жовта зона між лінією старту та зоною з найменшим 
значенням Rf. Ця зона не враховується.

Інтенсивність забарвлення, інтенсивність гіркоти,  інтен-
сивність аромату. Абсорбційна спектрофотометрія в 
ультрафіолетовій і видимій областях (2.2.25).

Вихідний розчин. 0.50 г сировини обережно розти-
рають у ступці пестиком безпосередньо перед ви-
пробуванням, переносять у мірну колбу місткістю 
1000 мл додають 900.0 мл води Р та екстрагують про-
тягом 1 год, уникаючи яскравого світла, на магніт-
ній мішалці (1000 об/хв). Доводять розчин до об’єму 
1000 мл водою Р.

Випробовуваний розчин. 20.0 мл вихідного розчину пе-
реносять у мірну колбу місткістю 200.0 мл, доводять 
об’єм розчину водою Р до позначки та фільтрують.

Вимірюють оптичну густину (2.2.25) випробовува-
ного розчину за довжини хвилі 257 нм, 330 нм та 
440 нм відносно води Р.

За значенням питомого показника поглинання(  ) 
пікрокроцину (C16H26O7; М.м. 330.4) за довжини хвилі 
257 нм визначають інтенсивність гіркоти; за значен-
ням  шафраналю (C10H14O; М.м. 150.2) за довжи-
ни хвилі 330 нм визначають інтенсивність аромату; 
за значенням  кроцину (C44H64O24; М.м. 976.7) за 
довжини хвилі 440 нм визначають інтенсивність за-
барвлення.

Питомі показники поглинання  пікрокроцину, шаф-
раналю та кроцину, у перерахунку на суху сировину, 
обчислюють за формулами: 

 

 

 

де n1 — питомий показник поглинання пікрокро-
цину за довжини хвилі 257 нм;

n2 — питомий показник поглинання шафрана-
лю за довжини хвилі 330 нм;

n3 — питомий показник поглинання кроцину за 
довжини хвилі 440 нм;

A257 — оптична густина випробовуваного розчину 
за довжини хвилі 257 нм;

A330— оптична густина випробовуваного розчину 
за довжини хвилі 330 нм;

A440 — оптична густина випробовуваного розчину 
за довжини хвилі 440 нм;

m — маса наважки випробовуваної сировини, у 
грамах;

W – втрата в масі при висушуванні випробову-
ваної сировини, у відсотках.

Нормування:
— n1: не менше 60;
— n2: не менше 30;
— n3: не менше 180.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
12.0 %. 0.200 г розтертої сировини сушать за темпе-
ратури 105 °С протягом 2 год.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 7.0 %. Визначають із 
залишку, одержаного у випробуванні «Втрата в масі 
при висушуванні».


