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ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ

Camelliae sinensis non fermentata folia

GREEN TEA

Молоді неферментовані листки Camellia sinensis (L.) 
Kuntze, швидко стабілізовані коротким нагріванням 
і потім висушені. 

Вміст:
— кофеїн (С8Н10N4О2; М.м. 194.2): не менше 1.5 %, у 

перерахунку на суху сировину;
— с у м а  к а т е х і н і в ,  у  п е р е р а х у н к у  н а  

(–)-епігалокатехін-3-О-галат (С22Н18О11; 
М.м.  458.4): не менше 8.0 %, у перерахунку на суху 
сировину.

ВЛАСТИВОСТІ

Сірувато-зелений листок із видаленим черешком, 
вальцьований і часто складчастий або скручений, 
цілий або різаний перед вальцюванням.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Переглядають після витримування листка протя-
гом кількох хвилин у теплій воді до його розгортан-
ня. Листок овальний, видовжений і загострений. На 
відстані чверті від основи краї зубчасті з особливої 
форми зубцем із дрібною чорнуватою плямою, зі-
гнутою кігтеподібно. Бічні жилки, відгалужуючись 
від середньої, близько країв пластинки викривля-
ються так, що вони переплітаються. Звивисті коніч-
ні покривні волоски численні на нижній поверхні 
листка.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
зеленувато-сірого кольору. Переглядають під мікро-
скопом, використовуючи хлоральгідрату розчин Р. У 
порошку виявляються такі діагностичні структури 
(Рис. 2668.-1): численні фрагменти одноклітинних 
звивистих товстостінних покривних волосків [E]; 
фрагменти нижньої поверхні (вигляд з поверхні 
[A]) з клітин із дещо звивистими оболонками [Аа], 
численних продихових апаратів аномоцитного типу 
(2.8.3), оточених 3 або 4 біляпродиховими клітинами 
[Ab], та довгих звивистих товстостінних  одноклі-
тинних покривних волосків, загострених на верхівці 
[Ac]; фрагменти верхньої епідерми (вигляд з поверх-
ні [F]) з клітин із твердими, дещо потовщеними обо-
лонками [Fa], що супроводжуються клітинами при-
леглої палісадної паренхіми [Fb] та деколи кінцем 
склереїди [Fс]; численні ізольовані склереїди, часто 
дуже розгалужені, з товстими та чітко жолобчастими 
оболонками [C]; фрагменти пластинки (поперечний 
зріз [B]), де виявляється верхня епідерма, вкрита 

гладенькою кутикулою [Ba],  палісадна паренхі-
ма, зазвичай розташована 2 рядами [Bb], губчаста 
паренхiма [Bc] з клітинами, що містять друзи каль-
цію оксалату [Bd], та нижня епідерма [Be] з про-
дихами; фрагменти спіральних судин (поздовжній 
зріз [D]) з прилеглою губчастою паренхімою [Db], 
окремі клітини якої містять друзи кальцію оксала-
ту [Da]; судини [G] з прилеглими лігніфікованими 
волокнами [Ga] з головних жилок.

Рисунок 2668.-1. Діагностичні структури зеленого чаю 
(ідентифікація В)

C. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 0.1 г здрібненої на поро-
шок сировини (355) (2.9.12) додають 10 мл суміші 
вода Р – етанол (96 %) Р (20:80). Обробляють уль-
тразвуком протягом 10 хв і фільтрують.

Розчин порівняння. 2 мг (–)-епікатехіну Р і 5 мг 
(–)-епігалокатехін-3-О-галату Р розчиняють у ме-
танолі Р і доводять об’єм розчину тим самим роз-
чинником до 10 мл.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силіка-
гелю F254 Р (5–40 мкм) (або ТШХ-пластинка із 
шаром силікагелю Р  (2–10 мкм)).

Рухома фаза: мурашина кислота безводна Р – аце-
тон  Р – толуол Р (10:45:45).

Нанесення: 30 мкл (або 5 мкл), смугами 15 мм (або 
8 мм).

Відстань, що має пройти рухома фаза: 10 см (або 
6 см) від лінії старту.

Висушування: на повітрі.
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Виявлення: обробляють свіжоприготованим розчи-
ном 5 г/л міцного синього В солі Р. Переглядають за 
денного світла.

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмі розчину порівняння та випробовува-
ного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину також можуть виявлятися інші зони.

Верхня частина пластинки

_______

(–)-епікатехін: 
червонувато-коричнева 
зона

(–)-епігалокатехін-3-
О-галат: червонувато-
коричнева зона

________

                                     ______

червонувато-коричнева 
зона ((–)-епікатехін)

1 або 2 червонувато-
коричневі зони

червонувато-коричнева
зона ((–)-епігалокатехін-
3-О-галат)

                                   ______

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 8.0 %. 
1.000 г здрібненої на порошок сировини (355) (2.9.12) 
сушать за температури 105 °С протягом 2 год.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 9.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29).

Стабілізаційний розчин. 250 мг (етилендинітрил)тет-
раоцтової кислоти Р і 250 мг аскорбінової кислоти  Р 
розчиняють у 500 мл  води Р, додають 100 мл ацето-
нітрилу Р і доводять водою Р до 1000 мл.

Екстракційний розчин. Герметично закупорений 
контейнер, заповнений сумішшю вода Р – мета-
нол Р (30:70), поміщають у водяну баню за темпе-
ратури 70 °С на не менш ніж 30 хв для досягнення 
необхідної температури.

Випробовуваний розчин. 0.200 г здрібненої на поро-
шок сировини (355) (2.9.12) переносять у пробірку, 
поміщають  у водяну баню за температури 70 °С та 
додають 5 мл екстракційного розчину (попередньо 
нагрітого до 70 °С). Закривають пробірку та обереж-
но перемішують на вихровій мішалці. Продовжують 
нагрівання пробірки у водяній бані протягом 10 хв, 
перемішуючи на вихровій мішалці через 5 хв і 10  хв. 
Виймають пробірку з водяної бані, відстоюють до 
охолодження і центрифугують за 2350 g протягом 
10 хв. Декантують надосадову рідину в мірну кол-
бу місткістю 10 мл. Повторюють екстракцію з 5 мл 

екстракційного розчину, об’єднують екстракти у тій 
самій мірній колбі і доводять об’єм розчину холод-
ною сумішшю вода Р – метанол Р (30:70) до 10.0 мл. 
1.0  мл одержаного розчину доводять стабілізаційним 
розчином до 20.0 мл. Фільтрують крізь мембранний 
фільтр (номінальний розмір пор – 0.45 мкм).

Розчин  порівняння (а). 20.0 мг  ФСЗ  (–)-епігалокатехін-
3-О-галату та 20.0 мг ФСЗ кофеїну розчиняють у во-
ді  Р і доводять тим самим розчинником до 25.0 мл. 
2.0 мл одержаного розчину доводять стабілізаційним 
розчином до 50.0 мл. Фільтрують крізь мембранний 
фільтр (номінальний розмір пор – 0.45 мкм).

Розчин порівняння (b). 0.100 г ФСЗ зеленого чаю екс-
тракту сухого розчиняють у 5 мл води Р, обробляючи 
ультразвуком, додають 1.0 мл ацетонітрилу Р і до-
водять водою Р до 10.0 мл.  2.0 мл одержаного роз-
чину доводять стабілізаційним розчином до 50.0 мл. 
Фільтрують крізь мембранний фільтр (номінальний 
розмір пор – 0.45 мкм).

Колонка:
— розмір: 0.15 м × 4.6 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії окта-

децилсилільний, ендкепований Р (3 мкм).

Рухома фаза:
— рухома фаза А: розчин 0.05 % (об/об) мурашиної 

кислоти безводної Р;
— рухома фаза В: розчин 0.05 % (об/об) мурашиної 

кислоти безводної Р у метанолі Р;
— рухома фаза С: ацетонітрил Р1;

Час 
(хв)

Рухома фаза А 
(%, об/об)

Рухома фаза В 
(%, об/об)

Рухома фаза С 
(%, об/об)

0–5 97 0 3
5–23 97 → 67 0 → 30 3

23–29 67 30 3
29–30 67 → 30 30 → 67 3
30–31 30 67 3

Швидкість рухомої фази: 1 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 210 нм.

Інжекція: 10 мкл.

Ідентифікація піків: використовують хроматогра-
му, що надається до ФСЗ зеленого чаю екстрак ту 
сухого, та хроматограму розчину порівняння (b) 
для ідентифікації піків (+)-галокатехіну, (–)-епіга-
локатехіну, (+)-катехіну, (–)-епігалокатехін-3-О-
галату, (–)-епікатехіну, (–)-галокатехін-3-О-галату 
та  (–)-епікатехін-3-О-галату.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (b):
–ступінь розділення: не менше 1.5 між піками 

(–)-епігалокатехін-3-О-галату та   (–)-епікате-
хіну.

Вміст суми катехінів, у відсотках, у перерахунку на 
(–)-епігалокатехін-3-О-галат, обчислюють за фор-
мулою: 
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де А1 — сума площ піків, відповідних катехінам 

[(+)-галокатехіну, (–)-епігалокатехіну, 
(+)-катехіну, (–)-епігалокатехін-3-О-
галату, (–)-епікатехіну, (–)-галокатехін-
3-О-галату і (–)-епікатехін-3-О-галату] на 
хроматограмі випробовуваного розчину;

А2 — площа піка (–)-епігалокатехін-3-О-галату 
на хроматограмі розчину порівняння (а);

m1 — маса наважки сировини, використаної для 
приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

m2 — маса наважки ФСЗ  (–)-епігалокатехін-3-
О-галату, використаного для приготуван-
ня розчину порівняння (а), у грамах;

р — вміст (–)-епігалокатехін-3-О-галату  у 
ФСЗ (–)-епігалокатехін-3-О-галату, у 
відсот ках.

Вміст кофеїну, у відсотках, обчислюють за форму-
лою: 

 
де А1 — площа піка кофеїну на хроматограмі ви-

пробовуваного розчину;
А2 — площа піка кофеїну на хроматограмі роз-

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

приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

m2 — маса наважки ФСЗ  кофеїну, використаного 
для приготування розчину порівняння (а), 
у грамах;

р — вміст кофеїну у ФСЗ  кофеїну, у відсотках.


