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МАТЕ ЛИСТЯ

Mate folium

MATE LEAF

Листки Ilex paraguariensis A.St.-Hil., швидко 
висушені за допомогою нагрівання та різані.

Вміст: не менше 1.0 % кофеїну (С8Н10N4О2; 
М.м. 194.2), у перерахунку на суху сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Жовтаво-зелений або коричнювато-зелений лис-
ток  щільний і крихкий, з коротким черешком. Він 
8–12 см завдовжки та 5–6 см завширшки. Пластинка 
еліптично-овальна та гладенька, із зубчастими кра-
ями. Жилкування перисте та виступає на нижній 
поверхні. Різана сировина трапляється у вигляді 
гладеньких, жовтаво-зелених, неправильної форми, 
кутастих шматочків  2–4 мм завдовжки.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
коричневого кольору. Переглядають під мікроско-
пом, використовуючи хлоральгідрату розчин Р. У 
порошку виявляються такі діагностичні структури 
(Рис. 2678.-1): фрагменти верхньої епідерми плас-
тинки (вигляд з поверхні [F], поперечний зріз [B]), 
вкритої нерівномірно складчастою кутикулою [Fa, 
Ba], з клітин із дещо та рівномірно потовщеними 
оболонками [Fa, Bb], окремі клітини її містять при-
зматичні кристали кальцію оксалату [Fb, Bc], та при-
леглої, розташованої нижче палісадної паренхіми 
[Fc, Bd]; фрагменти верхньої епідерми пластинки, 
розташованої поблизу жилки (вигляд з поверхні  
[K]), що складається з майже прямокутних клітин, 
правильно розташованих; фрагменти нижньої епі-
дерми пластинки (вигляд з поверхні [A], поперечний 
зріз [L]), вкритої складчастою кутикулою [Aa, La], 
з багатокутних клітин [Aa] та продихових апаратів 
аномоцитного типу (2.8.3) [Lb, Ab]; фрагменти губ-
частої паренхіми (вигляд з поверхні [D]), деколи з 
прилеглою нижньою епідермою (поперечний зріз 
[Lc]); друзи кальцію оксалату різних розмірів, що 
можуть досягати 30 мкм у діаметрі, ізольовані [J] 
або в клітинах паренхіми [G]; групи перициклічних 
волокон [C]; прямокутні, товстостінні та жолобчасті 
клітини ендодерми [E], часто з прилеглими пери-
циклічними волокнами [Ea]; провідні пучки [H] зі 
спіральних судин невеликого діаметра [Ha] з прилег-
лими волокнами [Hb] та деколи паренхімою, окремі 
клітини якої містять друзи кальцію оксалату [Hc]. 

Рисунок 2678.-1. Діагностичні структури мате листя 
(ідентифікація В)

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 і обробляють ультразвуком протягом 10 хв. 
Центрифугують або  фільтрують.

Розчин порівняння. 7 мг кофеїну Р, 1 мг хлорогенової 
кислоти Р та 1 мг рутозиду тригідрату Р розчиняють 
у 5 мл метанолу Р.

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

Рухома фаза: толуол Р – вода Р –  мурашина кислота 
безводна Р – етилформіат Р (3:6:8:60).

Нанесення: 4 мкл, смугами 8 мм.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 6 см від лінії 
старту.

Висушування: у потоці  повітря за кімнатної темпе-
ратури.

Виявлення А: переглядають в УФ-світлі за довжини 
хвилі 254 нм.

Результати А: нижче наведено послідовність  флу-
оресціюючих зон на хроматограмах розчину порів-
няння та випробовуваного розчину. Крім того, на 
хроматограмі випробовуваного розчину також  мо-
жуть виявлятися інші слабі зони поглинання.

Верхня частина пластинки
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__________

кофеїн: зона поглинання

хлорогенова кислота: зона 
поглинання
___________

рутозид: зона поглинання

 
                                 _________

зона поглинання

зона поглинання (кофеїн)

зона поглинання

зона поглинання 
(хлорогенова кислота)
                                   ________

зона поглинання (рутозид)
Розчин порівняння Випробовуваний розчин

Виявлення В: нагрівають за температури від 100 °С до 
105 °С протягом 5 хв; теп лу пластинку обробляють 
розчином 10 г/л дифенілборної кислоти аміноети-
лового ефіру Р у метанолі Р, потім розчином 50 г/л 
макроголу 400 Р у метанолі  Р; висушують пластинку 
на повітрі та переглядають в УФ-світлі за довжини 
хвилі 365 нм.

Результати: нижче наведено послідовність  флуо-
ресціюючих зон на хроматограмах розчину порів-
няння та випробовуваного розчину. На хроматограмі 
випробовуваного розчину у верхній третині можуть 
бути наявні 1 або 2 слабі блакитні флуоресціюючі зо-
ни. На хроматограмі випробовуваного розчину мо-
жуть бути наявні інші слабі флуоресціюючі зони.

Верхня частина пластинки

__________

хлорогенова кислота: 
зеленувато-коричнева 
флуоресціююча зона

___________

рутозид: оранжева 
флуоресціююча зона

1 або 2 червоні 
флуоресціюючі зони 
                                 _________

інтенсивна синя 
флуоресціююча зона

синя флуоресціююча зона

інтенсивна синя 
флуоресціююча зона 
(хлорогенова кислота)

                                   ________

оранжева флуоресціююча 
зона (рутозид)

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.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 87.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29).

Розчин А. 30.0 мг ФСЗ кофеїну  розчиняють у рухомій 
фазі і доводять рухомою фазою до 100.0 мл.

Випробовуваний розчин. 1.500 г здрібненої на порошок 
сировини (355) (2.9.12) переносять у круглодонну 
колбу місткістю 100 мл і додають 40 мл метанолу  Р. 
Нагрівають у водяній бані за температури 70 °С зі 
зворотним холодильником протягом 30 хв. Відсто-
юють до охолодження і фільтрують крізь тампон із 
вати в мірну колбу місткістю 100 мл. Переносять 
тампон із вати із залишком сировини в круглодон-
ну колбу. Додають 40 мл метанолу Р, повторюють 
процедуру, як раніше, та фільтрують у ту саму мірну 
колбу. Промивають круглодонну колбу та фільтр 
метанолом Р, додають змиви в мірну колбу і доводять 
об’єм розчину метанолом Р до 100.0 мл. Струшують 
до гомогенізації розчину. 10.0 мл одержаного роз-
чину переносять у мірну колбу, додають 30 мл води Р 
і доводять об’єм розчину рухомою фазою до 50.0 мл. 
Фільтрують крізь мембранний фільтр (номінальний 
розмір пор — 0.45 мкм).

Розчин порівняння (а). 5.0 мл розчину А доводять ру-
хомою фазою до 50.0 мл.

Розчин порівняння (b). 15.0 мг (–)-епікатехіну Р 
розчиняють у рухомій фазі і доводять об’єм розчину 
рухомою фазою до 25.0 мл. До 10.0 мл одержаного 
розчину додають 5 мл розчину А і доводять об’єм 
розчину рухомою фазою до 50.0 мл.

Колонка:
— розмір: 0.25 м × 4.6 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії окта-

децилсилільний, ендкепований Р (5 мкм);
— температура: 40 °С.

Рухома фаза: метанол Р – вода для хроматографії Р 
(25:75).

Швидкість рухомої фази: 1 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 272 нм.

Інжекція: 10 мкл.

Час хроматографування: у тричі більший за час  утри-
мування кофеїну.

Час утримування: кофеїну — близько 11 хв.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (b):
— ступінь розділення: не менше 2.0 між піками кофе-

їну та  (–)-епікатехіну.

Вміст кофеїну, у відсотках, обчислюють за форму-
лою:
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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 А, у грамах;

p — вміст кофеїну у ФСЗ кофеїну, у відсотках.


