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ЕВКАЛІПТА ЛИСТЯ

Eucalypti folium

EUCALYPTUS LEAF

Цілі або різані висушені листки старіших пагонів 
Еucalyptus globulus Labill. 

Вміст: 
— ціла сировина: не менше 20 мл/кг ефірної олії, у 

перерахунку на безводну сировину;
— різана сировина: не менше 15 мл/кг ефірної олії, у 

перерахунку на безводну сировину.

ВЛАСТИВОСТІ

Сировина має ароматний запах цинеолу.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Листки переважно сіруватозелені, відносно тов-
сті, видовжені, еліптичні або дещо серпоподібні, за-
звичай до 25 см завдовжки, до 5 см завширшки. Че-
решок скручений, дуже зморшкуватий, 2–3 см, іноді 
5 см, завдовжки. Шкірясті жорсткі пластинки цільні, 
голі, з жовтавозеленою середньою жилкою. Бічні 
жилки з'єднуються біля краю пластинки у неперерв-
ну лінію. Край пластинки рівний і дещо потовще-
ний. На обох поверхнях виявляються дрібні, без-
ладно  розташовані, бородавчасті темнокоричневі 
плями. У прохідному світлі можуть бути видимі дріб-
ні олійні залози.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
сірувато-зеленого кольору. Переглядають під мі-
кроскопом, використовуючи  хлоральгідрату роз-
чин Р. У порошку виявляються такі діагностичні 
структури (Рис. 1320.-1): фрагменти гладенької 
пластинки (вигляд з поверхні [A, L], поперечний 
зріз [E, H]) із дрібних товстостінних основних клі-
тин епідерми, вкритих товстою кутикулою [Fa, Ha], 
численних продихових апаратів аномоцитного ти-
пу (2.8.3), понад 80 мкм у діаметрі [Aa, La], зрідка 
груп коричневих клітин корка, 300 мкм у діаметрі, 
коричнювато-чорних у центрі, та прилеглої палісад-
ної паренхіми [Ab, Fb]; фрагменти білатерального 
мезофілу (вигляд збоку [G]) із 2–3 шарів палісадної 
паренхіми [Ga] на кожному боці та декількох шарів 
губчастого мезофілу [Gb]  у центрі із видовжених клі-
тин такої самої орієнтації, що й палісадні клітини, 
із призматичними кристалами  [B, Cd] та друзами 
кальцію оксалату [Gc, K]; крупні схизогенні олійні 
залози, цілі [E] або зазвичай розірвані, з прилег лою 
палісадною паренхімою [Еa]; фрагменти судин [J] 
і товстостінних, дещо жолобчастих волокон [C] з 
прилеглими кристалоносними обкладками [Ca, Ja]; 

кристалоносні обкладки, що містять призматичні 
кристали кальцію оксалату [D].

Рисунок 1320.-1. Діагностичні структури евкаліпта 
листя (ідентифікація В)

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. 0.5 г свіжоздрібненої на по-
рошок сировини (355) (2.9.12) струшують із 5 мл то-
луолу Р протягом 2–3 хв і фільтрують над близько 2 г 
натрію сульфату безводного Р.

Розчин порівняння. 50 мкл цинеолу Р розчиняють у 
толуолі Р і доводять об'єм розчину тим самим роз-
чинником до 5 мл.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю Р .

Рухома фаза: етилацетат Р – толуол Р (10:90).

Нанесення: 10 мкл, смугами.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 15 см від лінії 
старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обробляють анісового альдегіду роз чи-
ном Р і нагрівають за температури від 100 °С до 
105 °С про тягом 5–10 хв; переглядають за денного  
світла.

Результати: на хроматограмі розчину порівняння 
у середній частині має виявлятися зона, відповідна 
цинеолу. На хроматограмі випробовуваного розчину 
має виявлятися основна зона на рівні зони цинеолу 
на хроматограмі розчину порівняння, відповідна 
їй за забарвленням. Також має виявлятися інтен-
сивна фіолетова зона (ву глеводні) близько фронту 
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розчинника. Можуть виявлятися також інші, менш 
інтенсивні зони.

ВИПРОБУВАННЯ

Сторонні домішки (2.8.2). Не більше 3 % потемнілих 
і побурілих листків, не більше 5 % стебел і не біль-
ше 2 % інших сторонніх домішок. Сировина не має 
містити серцеподібних або овальних сидячих листків 
молодих пагонів із численними залозами на обох по-
верхнях листкової пластинки, що видимі як плями 
у прохідному світлі. Визначення проводять із 30 г 
сировини.

Вода (2.2.13). Не більше 100 мл/кг. Визначення про-
водять із 20.0 г здрібненої на порошок сировини 
(355) (2.9.12).

Загальна зола (2.4.16). Не більше 6.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Ефірна олія (2.8.12). Використовують 10.0 г свіжоріза-
ної сировини, круглодонну колбу місткістю 500 мл, 
200 мл води Р і 100 мл гліцерину Р як дистиля ційну 
рідину та 0.5 мл ксилолу Р  у градуйованій трубці. 
Перегонку проводять зі швидкістю 2–3 мл/хв про-
тягом 2 год.


