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НИРКОВИЙ ЧАЙ

Orthosiphonis folium

JAVA TEA

Цілі або фрагментовані висушені листки та вер-
хівки стебел Orthosiphon aristatus (Blume) Mig. var. 
aristatus (син. Orthosiphon stamineus Benth.). 

Вміст: не менше 0.3 % розмаринової кислоти 
(С18Н16О8; М.м. 360.3), у перерахунку на суху си-
ровину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Листок ламкий, цілий або фрагментований, ці-
лий листок досягає в середньому 7.5 см завдовжки 
та 2.5 см завширшки. Черешок короткий. Пластин-
ка овальної або ланцетної форми, із загостреною 
верхівкою та клиноподібною основою. Абаксіальна 
поверхня листків світло-сірувато-зелена, адаксіаль-
на поверхня зеленого або темно-зеленого кольору. 
Жилкування перисте, із нечисленними жилками 
другого порядку. Переглядають під лупою (× 10), 
жилки другого порядку відгалужуються під гострим 
кутом, а потім розходяться паралельно середній 
жилці. Край неправильно- та нерівнозубчастий, 
деколи городчастий, його абаксіальна поверхня де-
що загнута. Черешки тонкі, чотиригранні, 4–8 мм 
завдовжки, як і середня жилка, зазвичай фіолетового 
кольору. Зрідка трапляються суцвіття із півкілець 
не повністю розкритих квіток блакитно-білого або 
фіолетового кольору.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
зеленого або темно-зеленого кольору. Переглядають 
під мікроскопом, використовуючи хлоральгідрату 
розчин Р. У порошку виявляються такі діагностичні 
структури (Рис. 1229.-1): членисті однорядні покрив-
ні волоски до 450 мкм завдовжки, що складаються 
із 3–8 клітин із товстими пористими оболонками, 
зазвичай поламані [C, E], але деколи прикріплені 
до епідерми (вигляд зверху [Hc], вигляд збоку [J]); 
одноклітинні або двоклітинні конічні покривні во-
лоски [Fa], здебільшого наявні вздовж країв плас-
тинки [F]; ефіроолійні залозки із одноклітинними 
ніжками та чотириклітинними голівками, ізольовані 
(вигляд зверху [G]) або прикріплені до епідерми (ви-
гляд зверху [Db], вигляд збоку [Aa]); залозисті волос-
ки із одноклітинними ніжками та одноклітинними 
(вигляд зверху [Hb], вигляд збоку [Ab]) або двоклі-
тинними голівками (вигляд зверху [Ba]); фрагменти 
верхньої епідерми (вигляд зверху [В]) із клітин зі 
звивистими оболонками та прилеглою палісадною 
паренхімою [Вb]; фрагменти нижньої епідерми [D, 
H] з продиховими апаратами діацитного типу [Da, 
Ha] (2.8.3); фрагменти пластинки (поперечний зріз 

[А]), де зазвичай виявляються 2 шари палісадної па-
ренхіми [Ас].

Рисунок 1229.-1. Діагностичні структури ниркового чаю 
(ідентифікація В) 

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. 1 г здрібненої на порошок си-
ровини (355) (2.9.12) струшують із 10 мл метанолу Р 
у водяній бані при температурі 60 °С протягом 5 хв, 
фільтрують охолоджений розчин.

Розчин порівняння. 1 мг синенсетину Р та 1 мг скопо-
летину Р розчиняють у метанолі Р і доводять об'єм 
розчину тим самим розчинником до 20 мл.

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

Рухома фаза: метанол Р - етилацетат Р - 
толуол Р (5:40:55).

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 в УФ-світлі за довжини 
хвилі 365 нм.

Придатність хроматографічної системи: розчин 
порівняння:
— зони синенсетину та скополетину чітко розділе-

ні.
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Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину у нижній третині та біля фронту розчинника 
також виявляються червоні флуоресціюючі зони.

Верхня частина пластинки

__________

скополетин: синя 
флуоресціююча зона

синенсетин: синя 
флуоресціююча зона

__________

 _________

синя флуоресціююча зона

яскраво виражена синя 
флуоресціююча зона 
(синенсетин)

 _________

1 або 2 синюваті 
флуоресціюючі зони

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

 

ВИПРОБУВАННЯ

Сторонні домішки (2.8.2). Не більше 5 % стебел біль-
ше 1 мм у діаметрі; не більше 2 % інших сторонніх 
домішок.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
11.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок сировини 
(355) (2.9.12) сушать при температурі 105 °С про-
тягом 2 год.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 12.5 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29). Визначення про-
водять у захищеному від світла місці.

Випробовуваний розчин. 0.500 г здрібненої на порошок 
сировини (355) (2.9.12) диспергують у 90 мл етанолу 
(50 %, об/об) Р. Кип’ятять у водяній бані зі зворот-
ним холодильником протягом 30 хв, охолоджують і 
фільтрують у мірну колбу місткістю 100 мл. Колбу 
і фільтр промивають 10 мл етанолу (50 %, об/об) Р 
і доводять об’єм розчину тим самим розчинником 
до 100.0 мл. Фільтрують крізь мембранний фільтр 
(номінальний розмір пор – 0.45 мкм).

Розчин порівняння (а). 10.0 мг ФСЗ розмаринової кис-
лоти розчиняють в етанолі (50 %, об/об) Р і доводять 
об’єм розчину тим самим розчинником до 50.0 мл 
(розчин А). 4 мл розчину А доводять етанолом (50  %, 
об/об) Р до 20.0 мл.

Розчин порівняння (b). 5.0 мг ферулової кислоти Р роз-
чиняють в етанолі (50 %, об/об) Р і доводять об’єм 
розчину тим самим розчинником до 50.0 мл. До 

5.0  мл одержаного розчину додають 5.0 мл розчи-
ну  А.

Колонка:
— розмір: 0.25 м × 4.6 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії окта-

децилсилільний, ендкепований Р (5 мкм).

Рухома фаза: 
— рухома фаза А: фосфорна кислота Р  – 

ацетонітрил Р – вода Р (1:19:80);
— рухома фаза В: фосфорна кислота Р – метанол Р – 

ацетонітрил Р (1:40:59);

Час
(хв)

Рухома фаза А
(%, об/об)

Рухома фаза В
(%, об/об)

0–2 100 0
2–20 100 → 55 0 → 45

20–25 55 → 0 45 → 100

Швидкість рухомої фази: 1.2 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 330 нм.

Інжекція: 20 мкл.

Відносне утримування до розмаринової кислоти (час 
утримування розмаринової кислоти – близько 11 хв): 
ферулової кислоти – близько 0.8.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (b):
—ступінь розділення: не менше 4.0 між піками феру-

лової кислоти та розмаринової кислоти.

Вміст розмаринової кислоти, у відсотках, обчислю-
ють за формулою:

 
де А1 — площа піка розмаринової кислоти на хро-

матограмі випробовуваного розчину;
А2 — площа піка розмаринової кислоти на хро-

матограмі розчину порівняння (а);
m1 — маса наважки сировини, використаної для 

приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

m2 — маса наважки ФСЗ розмаринової кислоти, 
використаної для приготування розчину 
порівняння (а), у грамах;

р — вміст розмаринової кислоти у ФСЗ розма-
ринової кислоти, у відсотках.




