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ЛІЩИНИ ЛИСТЯN

Corili folium

Висушені цілі або різані листки Corylus avellana L., 
зібрані влітку.

Вміст: не менше 2.0 % суми флавоноїдів, у пере-
рахунку на мірицитрин (С21Н20О12; М.м. 464.4) і суху 
сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Листки прості, короткочерешкові, черешок зе-
лений, опушений. Пластинка листка шершава, 
крупна, 10–12 см завдовжки, 5–10 см завширшки, 
зверху тьмяно-зелена та мало опушена, знизу світ-
ліша та густіше опушена, округла або обернено-
яйцеподібна, з серцеподібною, іноді нерівнобічною 
основою, двічі-зубчастим краєм, на верхівці звужена 
у вістря. Жилкування перисто-сітчасте, від середньої 
жилки з кожного боку відходить по 8–10 бічних жи-
лок першого  порядку.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
зеленого кольору. У порошку виявляються такі діа-
гностичні структури: численні ізольовані покривні 
волоски одноклітинні, близько 600 мкм завдовж-
ки, дуже тонкі, прямі, звивисті або дещо вигну-
ті, товстостінні; численні друзи кальцію оксалату 
(близько 25 мкм) ізольовані або в клітинах мезофілу; 
фрагменти верхньої епідерми, вкритої кутикулою, з 
прилеглою двошаровою палісадною хлоренхімою з 
численними друзами кальцію оксалату в її клітинах; 
фрагменти нижньої епідерми із звивистостінних 
основних клітин, продихових апаратів анізоцитного 
типу (2.8.3) та зрідка залозистих волосків булавопо-
дібної форми.

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 0.5 г здрібненої на по-
рошок сировини (355) (2.9.12) додають 10 мл мета-
нолу  Р, нагрівають у водяній бані за температури 
50 °С зі зворотним холодильником протягом 10 хв, 
охолоджують і фільтрують.

Розчин порівняння. До вмісту ампули ФСЗ ДФУ ліщини 
екстракту додають 0.2 мл метанолу Р та обробляють 
ультразвуком протягом 2 хв.

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

Рухома фаза: мурашина кислота безводна Р  – вода Р – 
етилацетат Р (10:10:80).

Нанесення: 20 мкл, смугами 10 мм.

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

Висушування: на повітрі.

Виявлення: нагрівають за температури близько 100 °С 
протягом 3 хв; теплу пластинку обприскують роз-
чином 10 г/л дифенілборної кислоти аміноетилового 
ефіру Р у метанолі Р; сушать на повітрі; обробляють 
розчином 50 г/л макроголу 400 Р у метанолі Р; сушать 
на повітрі; переглядають в УФ-світлі за довжини 
хвилі 365 нм.

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину можуть виявлятися також інші флуоресці-
юючі зони.

Верхня частина пластинки

червона флуоресціююча 
зона
синя флуоресціююча зона

__________

оранжева флуоресціююча 
зона 

інтенсивна оранжева 
флуоресціююча зона 
(мірицитрин)

2 блакитні флуоресціюючі 
зони 
___________

червона флуоресціююча 
зона
синя флуоресціююча зона 

                              __________

оранжева флуоресціююча 
зона

інтенсивна оранжева 
флуоресціююча зона 
(мірицитрин)

2 блакитні флуоресціюючі 
зони

                              __________

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Сторонні домішки (2.8.2). Побурілі та потемнілі лист-
ки — не більше 3 %; органічні частки (стебла, се-
режки) — не більше 3 %; мінеральні частки — не 
більше 0.5 %.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
12.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок сировини (355) 
(2.9.12) сушать за температури 105 °С.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 8.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Вихідний розчин. 0.100 г здрібненої на порошок сиро-
вини (355) (2.9.12) поміщають у круглодонну колбу, 
додають 95  мл метанолу Р, нагрівають зі зворотним 
холодильником у водяній бані протягом 30 хв, охо-
лоджують і фільтрують. Круглодонну колбу обпо-
ліскують 5 мл метанолу Р, промивні води фільтрують 
через той самий фільтр у мірну колбу та доводять 
об'єм розчину метанолом  Р до 100.0 мл.
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Випробовуваний розчин. 5.0 мл вихідного розчину пе-
реносять у мірну колбу місткістю 10 мл і доводять 
об’єм розчином 20.0 г/л алюмінію хлориду  Р  у мета-
нолі Р до 10.0 мл.

Компенсаційний розчин. 5.0 мл вихідного розчину пе-
реносять у мірну колбу місткістю 10 мл і доводять 
об’єм метанолом Р до 10.0 мл.

Оптичну густину (2.2.25) випробовуваного розчину 
вимірюють через 15 хв за довжини хвилі 420 нм, ви-
користовуючи як розчин порівняння компенсацій-
ний розчин. 

Вміст суми флавоноїдів, у перерахунку на мірици-
трин, у відсотках, обчислюють за формулою:

 
де А — оптична густина випробовуваного розчину 

за довжини хвилі 420 нм;
m — маса наважки випробовуваної сировини, у 

грамах.

Використовують питомий показник поглинання 
мірицитрину, що дорівнює 421.


