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МАЛИНИ ЛИСТЯN

Rubі idaei folium

Висушені, цілі або різані листя дикорослого або 
культивованого чагарника Rubus idaeus L., зібрані 
наприкінці весни та на початку літа в період цві-
тіння.

Вміст: не менше 4.0 % суми поліфенолів, у пере-
рахунку на пірогалол (С6Н6О3; М.м. 126.1) і суху си-
ровину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Листки складні, непарноперисті, з 3–5, рідко 
7 листочками. Латеральні листочки супротивні та 
сидячі, термінальний листочок крупніший, з корот-
ким черешочком. Листочки яйцеподібні, 3–12 см 
завдовжки та 1,5–9 см завширшки, верхівка заго-
стрена, основа напівсерцеподібна або серцеподібна, 
край нерівнопилчастий. Верхня поверхня темно-
зелена, майже гола, нижня — білоповстиста, з ви-
пуклими шипикуватими жилками. Рахіс 2–7 см зав-
довжки, блідо-зелений, циліндричний, з дрібними 
загнутими шипиками та поздовжньою борозенкою 
на верхній поверхні. Прилистки довгі та тонкі.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23).  Порошок 
сірувато-зеленого кольору. Переглядають під мікро-
скопом, використовуючи хлоральгідрату розчин Р. У 
порошку виявляються такі діагностичні стуктури: 
фрагменти верхньої епідерми із багатокутних клітин 
з прямими, потовщенимими, часто намистоподіб-
ними оболонками (вигляд з поверхні) з однокліти-
ними, конічними, товстостінними лігніфікованими 
покрівними волосками або рубцами від них; зрідка 
залозисті волоски з дворядною ніжкою та багатоклі-
тинною голівкою ізольовані або на епідермі; фраг-
менти нижньої епідерми із тонкостінних клітин зі 
звивистими оболонками (вигляд з поверхні) з ано-
моцитними продихами та численими одноклітин-
ними, товстостінними, нелігніфікованими виткими 
покривними волосками, які формують “повсть”; 
фрагменти палісадної паренхіми з численими друза-
ми кальцію оксалату (вигляд зверху та збоку); вузькі, 
лігніфіковані судини та трахеїди зі спіральним або 
кільчастим потовщенням, зрідка видовжені склере-
їди із шипів та волокна із рахіса; ізольовані конічні 
покрівні волоски та фрагменти витких волосків; роз-
сіяні друзи кальцію оксалату.

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 1.0 г здрібненої на по-
рошок сировини (355) (2.9.12) додають 10 мл мета-
нолу  Р, нагрівають у водяній бані за температури 
60 °С зі зворотним холодильником протягом 10 хв, 
охолоджують і фільтрують.

Розчин порівняння. До вмісту ампули ФСЗ ДФУ ма-
лини екстракту додають 0.2 мл метанолу Р та об-
робляють ультразвуком протягом 2 хв.

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

Рухома фаза: мурашина кислота безводна Р – оцто-
ва кислота льодяна Р – вода Р – етилацетат Р 
(7:7:14: 72).

Нанесення: 30 мкл випробовуваного розчину та 
20 мкл розчину порівняння, 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

2 блакитні флуоресціюючі 
зони

__________
слаба оранжева 
флуоресціююча зона
блакитна флуоресціююча 
зона
оранжева флуоресціююча 
зона 
блакитна флуоресціююча 
зона
інтенсивна оранжева 
флуоресціююча зона 

___________
2 оранжеві флуоресціюючі 
зони

червона флуоресціююча 
зона

2 блакитні флуоресціюючі 
зони 

                              __________
слаба оранжева 
флуоресціююча зона
блакитна флуоресціююча 
зона
оранжева флуоресціююча 
зона
блакитна флуоресціююча 
зона
інтенсивна оранжева 
флуоресціююча зона 

                              __________
2 оранжеві флуоресціюючі 
зони

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Сторонні домішки (2.8.2). Інших частин рослини — 
не більше 2.0 %; частин сировини іншого кольору 
— не більше 4.0 %; домішок органічного походжен-
ня — не більше 2.0 %; домішок мінерального похо-
дження — не більше 0.5 %.
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Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
10.0 %. 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 %.

Зола, нерозчинна в хлористоводневій кислоті (2.8.1). Не 
більше 1.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Операції екстрагування та розведення проводять у 
захищенному від світла місці.

Випробовуваний розчин. 1.00 г здрібненої на порошок 
сировини (355) (2.9.12) поміщають у круглодонну 
колбу місткістю 250 мл, додають 150 мл води Р, на-
грівають протягом 30 хв на водяній бані, охолоджу-
ють під проточною водою та кількісно переносять 
у мірну колбу місткістю 250 мл. Круглодонну колбу 
обполіскують водою Р, промивні води переносять у 
мірну колбу та доводять об'єм розчину водою Р до 
250.0 мл. Дають осаду осісти та рідину фільтрують 
крізь фільтрувальний папір у діаметрі 125 мм, від-
кидаючи перші 50 мл фільтрату.

5.0 мл одержаного фільтрату доводять водою Р до 
об'єму 25.0 мл. До 2.0 мл одержаного розчину до-
дають 1.0 мл фосфорно-молібденововольфрамового 
реактиву Р, 10.0 мл води Р, перемішуючи після кож-
ного додавання, та доводять натрію карбонату роз-
чином Р до об'єму 25.0 мл. 

Розчин порівняння. Безпосередньо перед випробуван-
ням 0.05 г (точна наважка) ФСЗ ДФУ пірогалолу роз-
чиняють у воді Р і доводять об'єм розчину тим самим 
розчинником до 100.0 мл. 5.0 мл одержаного розчину 
доводять водою Р до об'єму 100.0 мл.

До 2.0 мл одержаного розчину додають 1.0 мл 
фосфорно-молібденововольфрамового  реактиву Р, 
10.0 мл води Р, перемішуючи після кожного дода-
вання, та доводять натрію карбонату розчином Р до 
об'єму 25.0 мл. 

Через 30 хв вимірюють оптичну густину (2.2.25) ви-
пробовуваного розчину та розчину порівняння за 
довжини хвилі 760 нм, використовуючи як компен-
саційну рідину воду Р.

Вміст суми поліфенолів, у перерахунку на пірогалол, 
у відсотках, обчислюють за формулою:

 
де А1 — оптична густина випробовуваного розчи-

ну;
А0 — оптична густина розчину порівняння;
m1 — маса наважки сировини, використаної для 

приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

m2 — маса наважки ФСЗ ДФУ пірогалолу, вико-
ристаного для приготування розчину по-
рівняння, у грамах;

p — вміст пірогалолу у ФСЗ ДФУ пірогалолу, у 
відсотках.


