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Актуальність. Смородина чорна (Ribes nigrum L., 
родини Grossulariaceae) зростає як у дикому вигляді, 
так і є родоначальником більше 200 сортів. У держав-
ному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення 
в Україні у 2018 році зареєстровано 30 сортів сморо-
дини чорної [2].

Аналіз літературних джерел свідчить про присут-
ність декількох класів біологічно активних речовин 
(БАР) у смородини чорної плодах, а саме, полісахаридів 
(0,43-2,50 %), органічних кислот (2,0-4,5 %) та феноль-
них сполук, представлених переважно антоціановими 
глікозидами. Багатий хімічний склад плодів смородини 
чорної обумовлює різноманітну фармакологічну дію. В 
офіцінальній медицині плоди смородини чорної вико-
ристовують як полівітамінний засіб, а також для підви-
щення опірності організму, посилення його компенса-
торних механізмів, для підвищення апетиту [7].

У попередній роботі [6] було проведено порівняльний 
аналіз параметрів стандартизації смородин чорної плодів, 
визначені підходи до розробки національних монографій 

та були визначені шляхи стандартизації даної сировини, 
а саме: ідентифікація А (макроскопічні ознаки), ідентифі-
кація В (мікроскопічні ознаки), ідентифікація С (метод 
ТШХ, антоціани), втрата в масі при висушуванні, загальна 
зола, кількісне визначення (антоціани та/або таніни).

Мета даної роботи – розробка методики ідентифіка-
ції антоціанів у смородини чорної плодах методом ТШХ, 
який є доступним, достовірним та нетривалим у часі.

Матеріали та методи дослідження
Для дослідження були використані 10 зразків ви-

сушених плодів смородини чорної (RS 830-837, RS 
895, 896) та 7 зразків свіжих плодів смородини чорної 
(RS 838-841, RS 897-899), заготовлених у 2016-2017 
роках у різних регіонах України (Харківська, Київська, 
Сумська, Черкаська, Полтавська області). Усі зразки 
заготовляли у липні під час повного достигання плодів 
смородини чорної. 

Розробка методики ідентифікації складалася з наступ-
них етапів: вибір основної групи БАР, які є специфічними 
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Конопля используется в промышленности и медицине. Сущест-
вует более 400 органических соединений растения Cannabis sativa. В 
последнее время ученые стали больше интересоваться ее лечебны-
ми свойствами (седативный, противосудорожный, обезболивающий 
эффекты и др.). Активно ведется разработка новых ЛС на основе 
действующих веществ, которые содержит конопля, с целью внедре-
ния в детскую медицинскую практику. Важное значение приобре-
тает анализ пользы/риска вследствие применения каннабиноидов и 
проведения их дальнейших объективных исследований. Во многих 
государствах мира существует законодательная база, позволяю-
щая проводить исследования и разработку лекарственных средств 
из каннабиса, а также применять в медицинских целях. В Украи-
не ведется селекция по выведению технических сортов конопли, не 
содержащих наркотических веществ, но для исследований лекарс-
твенных свойств конопли и создания на их основе лекарственных 
средств необходимы изменения в разрешительной отечественной 
законодательной базе.
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Cannabis is used in industry and medicine. There are over 400 organic 
compounds in Cannabis sativa plant. Recently, scientists have become 
more interested in its healing properties (sedative, anticonvulsant, 
analgesic effects etc.). New drugs on the basis of active substances, 
which contain cannabis, are actively developed for the implementation in 
children’s medical practice. However, there are also reports about adverse 
reactions (negative effects on the lungs, suicidal behavior, symptoms 
of intoxication, worsening of breathing, epileptic seizures, etc.). This 
causes widespread debate in various countries on the use of cannabis. 
The analysis of the benefits/risks due to the use of cannabinoids and their 
further objective researches are important.
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для смородини чорної плодів; вибір стандартних зразків; 
вибір умов хроматографування, аналіз одержаних даних. 

Літературні дані свідчать, що плоди смородини чорної 
містять 17 антоціанів, серед яких переважають глікозиди 
ціанідину та дельфінідину. Набір чотирьох головних ком-
понентів – 3-глюкозидів та 3-рутинозидів дельфінідину та 
ціанідину – лишається незмінним для плодів усіх сортів 
смородини чорної, без залежності від регіону вирощуван-
ня [7, 8].

Тому антоціани були обрані речовинами, за якими 
проводилася ідентифікація смородини чорної плодів.

Для попередніх досліджень використовували ТШХ-
методику, яка описана в монографії ДФУ 2.2 для іден-
тифікації антоціанів у плодах чорниці [1, 5]. За розчин 
порівняння використовували ФСЗ ДФУ аронії чорно-
плодої екстракт сухий. Це дало нам можливість оці-
нити придатність обраної методики до нового об’єкту 
дослідження та принципово виявити якість хромато-
графічного профілю досліджуваних зразків. Так, аналіз 
одержаних хроматограм зразків висушених плодів (RS 
830-837, рис. 1) показав, що обраний спосіб отриман-
ня досліджуваного розчину не задовольняє очікуваній 
якості хроматографічного профілю. Так, на хроматог-
рамах зони 2, 3, 7 антоціанів навіть відсутні, а зони 1, 4, 
6, 8, 9 – розпливчасті та не чіткі.

При розробці методики були використані ТШХ-плас-
тинки з шаром силікагелю F254 Merck розміром 20x10 см 
зі скляною підложкою.

Як рухому фазу було обрано суміш розчинників мура-
шина кислота безводна Р – вода Р – бутанол Р у співвідно-
шенні (16:19:65).

Досліджувані розчини із висушеної сировини готували 
наступним чином: До 1.00 г здрібненої на порошок сиро-

вини додавали 10 мл розчину 1 % (об/об) хлористоводне-
вої кислоти Р в етанолі (96 %) Р, обробляли ультразвуком 
протягом 60 хв при температурі 50 °С, охолоджували до 
кімнатної температури та фільтрували.

Досліджувані розчини із свіжої сировини готували на-
ступним чином: До 1.00 г свіжорозчавленої сировини до-
давали 10 мл розчину 1 % (об/об) хлористоводневої кисло-
ти Р в етанолі (96 %) Р, обробляли ультразвуком протягом 
60 хв. при температурі 50 °С, охолоджували до кімнатної 
температури та фільтрували.

Відповідно до «Порядку розробки монографій на 
ЛРС» [3, 4] методики якісного та кількісного визначен-
ня розробляють із використанням ФСЗ ДФУ одноймен-
них екстрактів з ЛРС. Так, зважаючи на такий підхід, на 
початковому етапі для розробки методики ідентифікації 
антоціанів смородини чорної плодів (свіжих та висуше-
них) за розчин порівняння використовували ФСЗ аронії 
чорноплодої екстракт. Для подальшої роботи ДП «Фарма-
копейний центр» було розроблено ФСЗ ДФУ смородини 
чорної екстракт сухий, який являє собою суму антоціанів 
смородини чорної плодів.

Розчин порівняння готували наступним чином: до 
вмісту ампули ФСЗ ДФУ смородини чорної екстракту 
додавали 0,2 мл розчину 1 % (об/об) хлористоводневої 
кислоти Р в етанолі (96 %) Р та обробляли ультразвуком 
протягом 2 хв.

У процесі розробки використовували різні об’єми 
нанесення – 5 мкл, 10 мкл та 15 мкл. У результаті було 
підібрано необхідні об’єми нанесення досліджуваного 
розчину і розчину порівняння, які дорівнювали 10 мкл, що 
дозволяює отримати репрезентативний хроматографічний 
профіль.

Після нанесення проб пластинки висушували на 
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Рис. 1. Хроматограма метанольних витяжок смородини чорної плодів висушених: 1 – RS830; 2 – RS831; 3 – RS832; 
4 – RS833; 5 – ФСЗ аронії плодів екстракт; 6 – RS834; 7 – RS835; 8 – RS836; 9 – RS837
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повітрі протягом 5-10 хв. і поміщали у хроматогра-
фічну камеру. Коли фронт розчинників проходив до 
кінця пластинки, пластинку виймали і висушували на 
повітрі 5-10 хв., потім розглядали при денному світлі 
(рис. 2, 3).

Результати досліджень та їх обговорення
Як видно з рис. 2, хроматограми зразків зі свіжої си-

ровини практично не відрізняються між собою, а також із 
розчином порівняння. Проте, зразки сухої сировини знач-
но відрізняються один від одного, а також від розчину 
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Рис. 2. Типова хроматограма випробовуваних розчинів смородини чорної плодів висушених (1 – RS895; 2 – RS896) 
та свіжих (3 – RS897; 5 – RS898; 6 – RS899), 4 – ФСЗ смородини чорної плодів екстракт сухий

Рис. 3. Типова хроматограма випробовуваних розчинів смородини чорної плодів сухих 
(1 – RS835; 2 – RS836) та свіжих (3 – RS839; 5 – RS840; 6 – RS841)
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порівняння (рис. 2, 3). Це пов’язано з різницею у заготівлі 
сировини та його аналізом та/або, скоріше за все, спосо-
бом отримання сухої сировини (температурний режим 
сушіння тощо).

На підставі отриманих результатів можна зробити 
висновок, що на хроматограмах досліджуваних розчинів 
смородини чорної плодів висушених та свіжих виявляли-
ся три зони – у верхній частині пластинки слабко-рожева 
зона та нижче одна за одною рожево-фіолетова та фіоле-
това зони, що відповідали зонам, розташованим на хрома-
тограмі розчину порівняння (рис. 4).

У результаті проведених досліджень було встанов-
лено наявність трьох характерних забарвлених зон як у 
висушених, так і свіжих смородини чорної плодах. Об-
рані умови хроматографування дозволяють у достатній 
мірі поділити антоціани смородини чорної плодів, що 
дає змогу рекомендувати наведені методики до вклю-
чення до відповідних розділів монографії ДФУ «Смо-
родини чорної плоди висушені» та «Смородини чорної 
плоди свіжі».

Висновки 
1. Обґрунтована передумова розробки розділу 

«Ідентифікація» для включення у дФУ моногра-
фії «Смородини чорної плоди висушені» та «Смо-
родини чорної плоди свіжі». Розроблено методики 
ідентифікації антоціанів методом ТШХ. Проведено 
аналіз різних зразків смородини чорної плодів ви-
сушених та плодів свіжих методом ТСХ в умовах 
розроблених методик.

2. Підтверджено можливість включення розділів 
«Ідентифікація С» ідентифікація антоціанів у проекти 
національних монографій «Смородини чорної плоди 
висушені» та «Смородини чорної плоди свіжі» мето-
дом ТШХ за розробленими методиками.
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РОЗРОБКА МеТОдиКи ЯКІСнОГО АнАЛІЗУ 
СМОРОдини ЧОРнОЇ ПЛОдІВ дЛЯ ВКЛЮЧеннЯ 
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ціани, смородина чорна.

У статі обґрунтована передумова розробки розділу «Ідентифі-
кація» для включення у Державну фармакопею України монографії 
«Смородини чорної плоди висушені» та «Смородини чорної плоди 
свіжі». Розроблено методики ідентифікації антоціанів методом тон-
кошарової хроматографії. Проведено аналіз різних зразків смороди-
ни чорної плодів висушених та плодів свіжих в умовах розроблених 
методик. Доведена можливість включення розділів «Ідентифікація 
С» ідентифікація антоціанів у проекти національних монографій 
«Смородини чорної плоди висушені» та «Смородини чорної плоди 
свіжі».
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Лікарські рослини, особливо ті, які людство здавна 
використовує у народній медицині, є джерелом числен-
них біологічно активних речовин (флавоноїдів, гідрок-
сикоричних кислот, дубильних речовин, органічних 
кислот тощо). Комплекс речовин, які містяться в рос-
линах, зумовлює полівалентність їх дії, впливаючи на 
різні системи та органи людського організму [2, 3, 7, 
12]. Протягом останніх десятиліть науковців цікавить 
фітохімічний склад та фармакологічні властивості 
рослинних матеріалів, що належать до родини кип-
рейні (Onagraceae). Спочатку це було пов’язано лише 
хемотаксономією, бо різні види даної родини, містять 
велику кількість флавоноїдів, які часто розглядають-
ся як важливі хемотаксономічні маркери [17]. Однак 
пізніше було встановлено, що рослини цього роду за-
вдяки різноманітності представників та багатогран-
ності біологічно активних речовин є перспективною 
сировиною для вивчення їх складу та властивостей для 
подальшого обґрунтованого застосування у медичній 
практиці [19].

Хамерій вузьколистий (Chamerion angustifolium L.) 
– рослина роду Іван-чай (Chamerion) родини кип-

рейні (Onagraceae), який здавна використовується у 
народній медицині як заспокійливий, антимікробний, 
в’яжучий, знеболювальний, ранозагоювальний, проти-
запальний, потогінний, пом’якшувальний та антискле-
ротичний засіб [13]. 

З використанням методів високоефективної рідин-
ної хроматографії у траві хамерію вузьколистого нами 
було ідентифіковано та встановлено кількісний вміст 
індивідуальних сполук фенольного характеру (гідрок-
сикоричних кислот – хлорогенової, розмаринової, 
кофейної, п-кумарової; флавоноїдів – рутину, гіперо-
зиду, лютеоліну, ізокверцитрину, апігеніну; компо-
нентів дубильних речовин – катехіну, епігалокатехіну, 
епікатехіну, епікатехін галату; вільної галової кисло-
ти). Спектрофотометричним методом у траві хамерію 
вузьколистого встановлено значний вміст дубильних 
речовин (24,23 %), суми флавоноїдів (12,52 %), суми 
гідроксикоричних кислот (9,75 %), суми простих фе-
нолів (19,98 %) [18].

Відомо, що сполуки фенольного характеру мають 
здатність послаблювати ексудативний компонент запаль-
ної реакції (спостерігається значне зменшення ексудації 
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РАЗРАБОТКА МеТОдиКи КАЧеСТВеннОГО АнАЛиЗА 
СМОРОдинЫ ЧеРнОЙ ПЛОдОВ дЛЯ ВКЛЮЧениЯ В 
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В статье обоснованы предпосылки разработки раздела «Иденти-
фикация» для включения в Государственную фармакопею Украины 
монографии «Смородины черной плоды высушенные» и «Смородины 
черной плоды свежие». Разработаны методики идентификации антоци-
анов методом тонкослойной хроматографии. Проведен анализ различ-
ных образцов смородины черной плодов высушенных и плодов свежих 
в условиях разработанных методик. Доказана возможность включения 
раздела «Идентификация С» идентификация антоцианов в проекты на-
циональных монографий «Смородины черной плоды высушенные» и 
«Смородины черной плоды свежие».
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DEVELOPMENT OF THE QUALITATIVE ANALYSIS 
METHODS OF BLACK CURRANT FRUITS FOR INCLUSION 
TO THE NATIONAL MONOGRAPH OF THE STATE 
PHARMACOPOEIA OF UKRAINE
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The article substantiates the prerequisites for the development of the 
section "Identification" for inclusion of the monograph "Black currants 
dried fruits" and "Black currants fresh fruits" to the State Pharmacopoeia 
of Ukraine. Identification methods for anthocyanins by thin layer 
chromatography were developed. The analysis of various samples of 
black currant dried and fresh fruit in the conditions of the developed 
methods was carried out. The possibility of including the section 
"Identification C" the identification of anthocyanins in the projects of 
national monographs "Black currants dried fruit" and "Black currant 
fresh fruit" was proven.


