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БОЛДО ЛИСТЯ ЕКСТРАКТ СУХИЙ

Boldi folii extractum siccum

BOLDO LEAF Dry ExtrAct

Екстракт сухий, одержаний із сировини, описаної у 
монографії «Болдо листя».

Вміст:
 – для водних екстрактів: не менше 0.1 % суми ал-

калоїдів, у перерахунку на болдин (С19Н21NO4; 
М.м. 327.4) і безводний екстракт;

– для водно-спиртових екстрактів: не менше 
0.2 % суми алкалоїдів, у перерахунку на болдин 
(С19Н21NO4; М.м. 327.4) і безводний екстракт.

ВИРОБНИЦТВО

Екстракт виготовляють із лікарської рослинної 
сировини підхожим методом, використовуючи 
гарячу воду за температури не менше 65 °С або 
водно-спиртовий розчинник, що відповідає міцності 
етанолу від 45 % до 75 % (об/об).

ВЛАСТИВОСТІ

Опис. Порошок коричневого або зеленувато-
коричневого кольору. Гігроскопічний.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 0.5 г випробовуваного 
екстракту додають 1 мл хлористоводневої кислоти  Р 
і 20 мл води Р, обробляють ультразвуком протягом 
10 хв. Одержаний розчин переносять у ділильну лій-
ку, підлужнюють 2 мл аміаку розчину розведеного Р1, 
струшують із 2 порціями, по 20 мл кожна, метилен-
хлориду Р. Об’єднані органічні шари упарюють на-
сухо. Одержаний залишок розчиняють в 1 мл мета-
нолу Р.

Розчин порівняння. 2 мг болдину P  і 10 мг гіосцину гід-
роброміду Р  розчиняють у 5 мл метанолу Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікаге-
лю Р (5–40 мкм) (або ТШХ-пластинка із шаром 
силікагелю Р (2–10 мкм)).

Рухома фаза: діетиламін Р – метанол Р – толуол Р 
(10:10:80).

Нанесення: 20 мкл (або 3 мкл), смугами 15 мм (або 
8 мм).

Відстань, що має пройти рухома фаза: 15 см (або 6 см) 
від лінії старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обробляють калію йодовісмутату розчи-
ном Р2, висушують на повітрі протягом 5 хв, оброб-
ляють натрію нітриту розчином Р; переглядають при 
денному світлі через 30 хв.

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваного розчину. Крім того, на хроматограмі випро-
бовуваного розчину можуть бути наявні інші слабі 
зони.

Верхня частина пластинки

___________

гіосцин: бліда коричнева 
зона

__________

болдин: коричнева зона

                             __________

жовтаво-коричнева зона

оранжево-жовта зона

оранжева зона 

оранжева зона

                                  ________

коричнева зона (болдин)

декілька оранжевих зон
Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Вода (2.5.12). Не більше 5.0 %. Визначення проводять 
із 0.5 г екстракту.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29).

Випробовуваний розчин. 1.000 г випробовуваного екс-
тракту диспергують в 50 мл хлористоводневої кисло-
ти розведеної Р, обробляють ультразвуком протя-
гом 10 хв, переносять у ділильну лійку і промивають 
10 мл суміші рівних об’ємів етилацетату  Р і гекса-
ну Р. Органічний шар відкидають. Водну фазу до-
водять до рН 9.5 аміаку розчином концентрованим Р, 
після охолодження обережно струшують послідовно 
зі 100  мл, 50 мл і наступними 50 мл метиленхлори-
ду Р, уникаючи утворення емульсії. Якщо неохід-
но, центрифугують зі швидкостю 1200 g протягом 
10 хв. Нижні шари об’єднують, упарюють насухо під 
зниженим тиском. Залишок розчиняють у рухомій 
фазі та доводять об’єм розчину рухомою фазою до 
10.0 мл.

Розчин порівняння (а). 12.0 мг ФСЗ болдину розчиня-
ють у рухомій фазі та доводять об’єм розчину рухо-
мою фазою до 100.0 мл. 

Розчин порівняння (b). 0.5 г ФСЗ болдо листя екстрак-
ту сухого диспергують в 50 мл хлористоводневої кис-
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лоти розведеної Р, обробляють ультразвуком протя-
гом 10 хв, переносять у ділильну лійку і промивають 
10 мл суміші рівних об’ємів етилацетату  Р і гекса-
ну Р. Органічний шар відкидають. Водну фазу до-
водять до рН 9.5 аміаку розчином концентрованим  Р, 
після охолодження обережно струшують послідовно 
зі 100  мл, 50 мл і наступними 50 мл метиленхлори-
ду Р, уникаючи утворення емульсії. Якщо неохідно, 
центрифугують зі швидкістю 1200 g протягом 10 хв. 
Нижні шари об’єднують, упарюють насухо під зни-
женим тиском. Залишок розчиняють у рухомій фазі і 
доводять об’єм розчину рухомою фазою до 10.0 мл.

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

децилсилільний, ендкепований, деактивований від-
носно основ Р (5 мкм).

Розчин А. 0.2 мл діетиламіну Р змішують із 99.8 мл 
ацетонітрилу Р.

Розчин В. 0.2 мл діетиламіну Р змішують із 99.8 мл 
води Р, доводять pH до 3 мурашиною кислотою без-
водною Р.

Рухома фаза: розчин А – розчин В (16:84).

Швидкість рухомої фази: 1.5 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 304 нм.

Інжекція: 20 мкл.

Ідентифікація піків: використовують хроматограму, 
що надається до ФСЗ болдо листя екстракту сухого, 
і  хроматограму розчину порівняння (b) для іденти-
фікації піків алкалоїдів 1, 3, 4, 5 і 6; використовують 
хроматограму розчину порівняння (а) для ідентифі-
кації піка болдину.

Відносне утримування до болдину  (час утримування 
болдину – близько 6 хв): алкалоїду 1 – близько 0.9; 
алкалоїду 3 – близько 1.8; алкалоїду 4 – близько 2.0; 
алкалоїду 5 – близько 2.9; алкалоїду 6 – близько 3.1. 
Додаткові піки можуть бути наявні.

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

лоїду 1 та болдину.

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

 
де ΣА1 — сума площ піків  алкалоїдів 1, 3, 4, 5, 6 та 

піка болдину на хроматограмі випробову-
ваного розчину;

А2  — площа піка болдину на хроматограмі роз-
чину порівняння (а);

m1 — маса наважки екстракту, використаного 
для приготування випробовуваного роз-
чину, у грамах;

m2 — маса ФСЗ  болдину, використаного для при-
готування розчину порівняння (а), у гра-
мах;

р — вміст болдину у ФСЗ болдину, у відсотках.
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