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БЕРЕЗИ ЛИСТЯ

Betulae folium

BIRCH LEAF

Цілі або фрагментовані висушені листки Betula 
pendula Roth та/або Betula pubescens Ehrh., а також 
гібридів обох видів.

Вміст: не менше 1.5 % флавоноїдів, у перерахунку на 
гіперозид (С21Н20О12; М.м. 464.4) і суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Листки обох видів темно-зелені на адаксіальній 
поверхні та світло-зеленувато-сірі на абаксіальній 
поверхні; мають характерне густе сітчасте жилку-
вання. Жилки світло-коричневого або майже білого 
кольору.

Листки Betula pendula голі, із густо розташованими 
залозками на обох поверхнях. Листки Betula pendula 
3–7 см завдовжки та 2–5 см завширшки; черешки 
довгі; листкова пластинка із двічі зубчастим кра-
єм, трикутної або ромбічної форми, із широко-
клиноподібною або усіченою основою. Кут кожного 
боку листкової пластинки неокруглений або дещо 
округлений, її верхівка довга та загострена.

Листки Betula pubescens із нечисленними залозками 
та покривними волосками на обох поверхнях. На 
абаксіальній поверхні в кутах між жилками наяв-
ні невеликі пучки жовтаво-сірих волосків. Листки 
Betula pubescens дещо дрібніші, овальної або ром-
бічної форми, більш заокруглені. Вони шорсткі та 
більш правильно-зубчасті. Верхівка скоріше гостра 
ніж загострена.

B. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
зеленувато-сірого кольору. Переглядають під мікро-
скопом, використовуючи хлоральгідрату розчин Р. У 
порошку виявляються такі діагностичні структури 
(Рис. 1174.-1): численні фрагменти листкової плас-
тинки (вигляд зверху) із прямостінними клітинами 
адаксіальної епідерми та прилеглою палісадною 
паренхімою [E] і клітинами абаксіальної епідерми, 
що оточують продихові апарати аномоцитного типу 
(2.8.3) [G]; крупні вільні пельтатні залозки, зазвичай 
розміром 100–120 мкм [D]; фрагменти пластинки 
(у поперечному зрізі [B]), де виявляються пельтатні 
залозки на епідермах [Ba], дорзо-вентральний гете-
рогенний асиметричний мезофіл, клітини якого міс-
тять друзи [Bb] та призматичні кристали [Bc] каль-
цію оксалату; фрагменти губчастої паренхіми [A], 
що супроводжуються кристалоносними обкладками 
[Aa] та клітинами із друзами кальцію оксалату [Ab]; 
фрагменти судин і волокон склеренхіми [C]. За наяв-
ності Betula pubescens порошок також містить одно-

клітинні покривні волоски з дуже товстими оболон-
ками, близько 80–600 мкм, зазвичай 100–200 мкм 
завдовжки, численні вздовж краю пластинки [F] або 
на епідермах (вигляд зверху [H]).

Рисунок 1174.-1. Діагностичні структури берези листя 
(ідентифікація В)

С. Високоефективна тонкошарова хроматографія 
(2.8.25).

Випробовуваний розчин. До 0.5 г здрібненої на поро-
шок сировини (355) (2.9.12) додають 5.0 мл метано-
лу Р, обробляють ультразвуком протягом 15 хв, потім 
фільтрують або центрифугують і використовують 
фільтрат або надосадову рідину.

Розчин порівняння (а). 2.5 мг гіперозиду Р та 3.5 мг 
кверцетрину Р розчиняють у метанолі Р і доводять 
об'єм розчину тим самим розчинником до 10.0 мл.

Розчин порівняння (b). 2.5 мл розчину порівняння (а) 
доводять метанолом Р до об'єму 10.0 мл.

Розчин порівняння (с). 2.5 мг гіперозиду Р та 3 мг хло-
рогенової кислоти Р розчиняють у метанолі Р і до-
водять об'єм розчину тим самим розчинником до 
10.0 мл.

Маркер інтенсивності: гіперозид.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю F254 Р 
(2–10 мкм).

Рухома фаза: мурашина кислота безводна Р – вода Р – 
метилетилкетон Р – етилацетат Р (10:10:30:50).

Нанесення: 4 мкл, смугами 8 мм.
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Відстань, що має пройти рухома фаза: 70 мм від ниж-
нього краю пластинки.

Висушування: у потоці повітря при кімнатній темпе-
ратурі протягом 5 хв.

Виявлення: нагрівають за температури від 100 °С до 
105 °С протягом 5 хв, теплу пластинку обприскують 
розчином 10 г/л дифенілборної кислоти аміноети-
лового ефіру Р  у метанолі Р, потім розчином 50 г/л 
макроголу 400 Р у метанолі Р або, як альтернатива, за-
нурюють теплу пластинку в розчин 5 г/л дифенілбор-
ної кислоти аміноетилового ефіру Р  в етилацетаті  Р, 
потім у розчин 50 г/л макроголу 400 Р у метиленхло-
риді Р. Пластинку сушать на повітрі протягом 1 хв і 
переглядають в УФсвітлі за довжини хвилі 365 нм.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (с):
— на хроматограмі виявляються дві чіткі зони в се-

редній третині хроматограми, які, тим не менше, 
можуть бути частково перекритими; нижня зона 
(хлорогенова кислота) виявляється як блакитна 
флуоресціююча зона, верхня зона (гіперозид) — 
як жовта або оранжева флуоресціююча зона.

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння (а) та випро-
бовуваного розчину. На хроматограмі випробову-
ваного розчину можуть виявлятися також інші зо-
ни — від слабих до дуже слабих  флуоресціюючих 
зон, які можуть бути жовтими, або оранжевими, або 
блакитними; може бути, зокрема, наявна блакитна 
флуоресціююча зона, розташована нижче зони гі-
перозиду.

Верхня частина пластинки

кверцитрин: жовта 
або оранжева 
флуоресціююча зона

__________

гіперозид: жовта 
або оранжева 
флуоресціююча зона

__________ 

2 червоні флуоресціюючі 
зони; нижня може 
перекриватися оранжевою 
флуоресціюючою зоною

жовта або оранжева 
флуоресціююча зона або 
слаба жовта або оранжева 
флуоресціююча зона
жовта або оранжева 
флуоресціююча зона або 
слаба жовта або оранжева 
флуоресціююча зона 
(кверцитрин)

                                   _________

жовта або оранжева 
флуоресціююча зона або 
слаба жовта або оранжева 
флуоресціююча зона

інтенсивна жовта або 
оранжева флуоресціююча 
зона (гіперозид)
жовта або оранжева 
флуоресціююча зона від 
дуже слабої  інтенсивної 

                                      ________

Розчин порівняння (а) Випробовуваний розчин



ВИПРОБУВАННЯ

Сторонні домішки (2.8.2). Не більше 3 % фрагментів 
маточкових сережок і не більше 3 % інших сторонніх 
домішок.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
10.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок (355) (2.9.12)
сировини сушать за температури 105 °С протягом 
2 год.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 6.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Вихідний розчин. 0.200 г здрібненої на порошок сиро-
вини (355) (2.9.12) поміщають у круглодонну колбу 
місткістю 100 мл, додають 1 мл розчину 5 г/л гек-
саметилентетраміну Р, 20 мл ацетону Р і 2 мл  хло-
ристоводневої кислоти Р1, кип'ятять зі зворотним 
холодильником протягом 30  хв і  фільтрують крізь 
тампон із вати у колбу місткістю 100 мл. Тампон із 
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вати додають до залишку в круглодонну колбу та 
екстрагують 2 порціями, по 20 мл кожна, ацетону Р, 
кожний раз проводячи кип`ятіння зі зворотним хо-
лодильником протягом 10 хв, охолоджують до кім-
натної температури, фільтрують кожний екстракт 
крізь тампон із вати у колбу. Одержані охолоджені 
об'єднані ацетонові екстракти фільтрують крізь па-
перовий фільтр у мірну колбу, доводять об'єм роз-
чину ацетоном Р до 100 мл, обполіскуючи колбу та 
паперовий фільтр. 20.0 мл одержаного розчину по-
міщають у ділильну лійку, додають 20 мл води Р і 
екстрагують суміш із 15 мл, а потім із 3 пор ціями, по 
10 мл кожна, етил ацетату Р. Одержані етилацетатні 
витяги об'єднують у ділильній лійці, промивають 
2 порціями, по 50 мл кожна, води Р, фільтрують над 
10 г натрію сульфату безводного Р у мірну колбу міст-
кістю 50 мл і доводять об'єм розчину етилацетатом Р 
до 50.0 мл.

Випробовуваний розчин. До 10.0 мл вихідного розчину 
додають 1 мл алюмінію хлориду реактиву Р  і доводять 
розчином 5 % (об/об) оцтової кислоти льодяної Р у 
метанолі Р до об'єму 25.0 мл.

Компенсаційний розчин. 10.0 мл вихідного розчину 
доводять розчином 5 % (об/об) оцтової кислоти льо-
дяної Р  у метанолі Р до об'єму 25.0 мл.

Вимірюють оптичну густину (2.2.25) випробовува-
ного розчину через 30 хв відносно компенсаційного 
розчину за довжини хвилі 425 нм. 

Вміст флавоноїдів, у перерахунку на гіперозид, у від-
сотках, обчислюють за формулою:

де А — оптична густина випробовуваного розчину 
за довжини хвилі 425 нм;

m — маса наважки випробовуваної сировини, у 
грамах.

Використовують питомий показник поглинання 
гіперозиду, що дорівнює 500.


