
ДЕРЖАВНА ФАРМАКОПЕЯ УКРАЇНИ 2.2 1

П
РОЕКТ

БЕЛАДОННИ ЛИСТЯ ЕКСТРАКТ 
СУХИЙ, СТАНДАРТИЗОВАНИЙ

Belladonnae folii extractum siccum 
normatum

BELLADONNA LEAF Dry ExtrAct, stANDArDisED

Екстракт сухий, стандартизований, одержаний із си-
ровини, описаної у  монографії «Беладонни листя».

Вміст: від 0.95 % до 1.05 % суми алкалоїдів, у пе-
рерахунку на гіосціамін (С17Н23NО3; М.м. 289.4) та 
сухий екстракт.

ВИРОБНИЦТВО

Екстракт виробляють із лікарської рослинної 
сировини підхожим методом, використовуючи  
етанол (70 %, об/об).

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Порошок коричневого або зеленуватого 
кольору. Гігроскопічний.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 1 г випробовуваного екс-
тракту додають 5.0 мл метанолу Р, струшують про-
тягом 2 хв і фільтрують.

Розчин порівняння. 1.0 мг хлорогенової кислоти Р і 
2.5 мг рутину Р  розчиняють у 10 мл метанолу Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю P.

Рухома фаза: мурашина кислота безводна Р – вода Р – 
метилетилкетон Р – етилацетат Р (10:10:30:50).

Нанесення: 20 мкл, смугами.

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

Висушування: при температурі від 100 °С до105 °С.

Виявлення: обробляють теплу пластинку розчином 
10 г/л дифенілборної кислоти аміноетилового ефіру Р 
у метанолі Р, потім розчином 50 г/л макроголу 400 Р 
у метанолі Р, висушують на повітрі протягом 30 хв і 
переглядають в УФ-світлі за довжини хвилі 365 нм.

Результати: на хроматограмах розчину порівняння 
та випробовуваного розчину у центральній частині 
виявляється блакитна флуоресціююча зона (хло-
рогенова кислота) та в нижній частині жовтаво-
коричнева флуоресціююча зона (рутин); крім того, 
на хроматограмі випробовуваного розчину майже 
над лінією старту виявляються жовтаво-коричнева 

флуоресціююча зона, безпосередньо над нею 
жовта флуоресціююча зона та жовта або жовтаво-
коричнева флуоресціююча зона між зоною рутину та 
зоною хлорогенової кислоти. Додаткові зони можуть 
бути наявні.

В. Переглядають хроматограми, одержані у випро-
буванні «Атропін».

Результати: на хроматограмі випробовуваного роз-
чину мають виявлятися основні зони на рівні основ-
них зон на хроматограмі  розчину порівняння, від-
повідні їм за забарвленням.

ВИПРОБУВАННЯ

Атропін. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 0.20 г випробовуваного 
екстракту додають 10.0 мл сірчаної кислоти розве-
деного Р1, струшують протягом 2 хв, фільтрують, 
додають 1.0 мл аміаку розчину концентрованого Р і 
струшують із 2 порціями, по 10 мл кожна, ефіру, віль-
ного від пероксидів, Р.  Якщо необхідно, відділяють 
центрифугуванням. Об’єднані ефірні шари сушать 
над 2 г натрію сульфату безводного Р, фільтрують і 
упарюють насухо на водяній бані. Одержаний за-
лишок розчиняють у 0.5 мл метанолу Р.

Розчин порівняння. 50 мг гіосціаміну сульфату Р  роз-
чиняють у 9 мл метанолу Р. 15 мг гіосцину гідробромі-
ду Р розчиняють у 10 мл метанолу Р. Змішують 1.8 мл 
гіосцину гідроброміду розчину  та 8 мл гіосціаміну 
сульфату розчину.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю P.

Рухома фаза: аміаку розчин концентрований Р – во-
да Р – ацетон Р (3:7:90).

Нанесення: 20 мкл, смугами.

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

Висушування: при температурі від 100 °С до105 °С 
протягом 15 хв, витримують до охолодження.

Виявлення А: обробляють калію йодовісмутату роз-
чином Р2, доки оранжеві або коричневі зони стануть 
видимі на жовтому фоні.

Результати А: на хроматограмі випробовуваного роз-
чину мають виявлятися зони на рівні зон на хрома-
тограмі розчину порівняння (гіосціамін — у нижній 
третині, гіосцин — у верхній третині), відповідні їм 
за забарвленням. На хроматограмі випробовуваного 
розчину можуть бути наявні інші слабі зони.

Виявлення В: обробляють натрію  нітриту  розчином Р 
доки тонкий шар стане прозорим, і переглядають 
через 15 хв.

Результати В: зони, відповідні гіосціаміну на хро-
матограмах випробовуваного розчину та розчину 
порівняння, змінюють забарвлення з оранжевого 
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або коричневого на червонувато-коричневий, але 
не сірувато-синій (атропін).

Втрата в масі при висушуванні (2.8.17). Не біль-
ше 5.0 %. 

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

На кожній стадії екстракції необхідно контролю-
вати, чи повністю екстраговані алкалоїди. Якщо 
екстрагують в органічну фазу, декілька мілілітрів 
останнього органічного шару упарюють насухо, 
одержаний залишок розчиняють у 0.25 М розчині 
сірчаної кислоти та перевіряють відсутність алкало-
їдів, використовуючи калію тетрайодомеркурату 
розчин Р. Якщо екстрагують в кислу водну фазу, де-
кілька мілілітрів останнього кислого водного шару 
використовують для конт ролю перевірки відсутності 
алкалоїдів, використовуючи калію тетрайодомерку-
рату розчин Р.

3.00 г екстракту диспергують у сумішіі 5 мл аміа-
ку розчину Р і 15 мл води Р, струшують не менше як 
із 3 порціями, по 40 мл кожна, суміші метиленхло-
рид Р  – ефір, вільний від пероксидів, Р (1:3), доки ал-
калоїди повністю не проекстрагуються. Об’єднані 
органічні шари випарюють до близько 50 мл на во-
дяній бані, одержану рідину переносять у ділильну 
лійку, обполіскуючи ефіром, вільним від перокси-
дів,  Р. Додають ефір, вільний від пероксидів, Р у кіль-
кості не менше 2.1 об'єму рідини, щоб одержати 
шар із густиною менше густини води. Одержаний 
розчин струшують не менше як із 3 порціями, по 
20 мл кожна, 0.25 М  розчину сірчаної  кислоти, до-
ки алкалоїди повністю не проекстрагуються. Якщо 
необхідно, відділяють шари центрифугуванням і 
переносять кислотні шари у другу ділильну лійку. 
Комбіновані кислотні шари підлужнюють аміаку 
розчином Р і струшують із не менше ніж 3 порціями, 
по 30 мл кожна, метиленхлориду Р, доки алкалої-
ди повністю не проекстрагуються. Органічні шари 
об'єднують, додають 4 г натрію сульфату безводно-
го Р і витримують протягом 30 хв при обережному 
струшуванні. Метиленхлорид декантують і проми-
вають натрію сульфат 3 порціями, по 10 мл кожна, 
метиленхлориду Р. Об'єднують органічні екстракти 
та упарюють насухо на водяній бані. Залишок нагрі-
вають при температурі від 100 °С до105 °С протягом 
15 хв. Одержаний залишок розчиняють у декількох 
мілілітрах метиленхлориду Р, упарюють насухо на 
водяній бані і знову нагрівають при температурі від 
100 °С до105 °С протягом 15 хв.  Залишок розчиня-
ють у декількох мілілітрах метиленхлориду Р, додають 
20.0 мл 0.01 М  розчину сірчаної кислоти і видаляють 
метиленхлорид випарюванням на водяній бані. Над-
лишок кислоти титрують 0.02 М розчином натрію 
гідроксиду, використовуючи як індикатор метилового 
червоного змішаний розчин Р.

Вміст суми алкалоїдів, у перерахунку на гіосціамін, 
у відсотках, обчислюють за формулою:

 
де n — об'єм 0.02 М розчину натрію гідроксиду, у мі-

лілітрах;
m — маса наважки випробовуваного екстракту, 

у грамах.
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