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БОЛДО ЛИСТЯ

Boldi folium

BOLDO LEAF

Цілі або фрагментовані висушені листки Peumus 
boldus Molina.

Вміст: не менше 0.1 % суми алкалоїдів, у перера-
хунку на болдин (С19Н21NO4; М.м. 327.4) і безводну 
сировину.



ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Листок овальної або еліптичної форми, зазвичай 
5 см завдовжки, із коротким черешком, тупою або 
дещо виїмчастою, або загостреною верхівкою та рів-
ною і заокругленою основою; край цільний і слабо- 
хвилястий, потовщений і більш-менш загорнутий 
донизу. Пластинка сірувато-зеленого кольору, тов-
ста, щільна та ламка. Верхня поверхня шершава, із 
численними дрібними виступаючими горбочками 
та вдавленим жилкуванням. Нижня поверхня рідко 
опушена, з менш помітними горбочками та висту-
паючим перистим жилкуванням.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
сірувато-зеленого кольору. Переглядають під мікро-
скопом, використовуючи хлоральгідрату розчин Р. У 
порошку виявляються такі діагностичні структури 
(Рис. 1396.-1): фрагменти пластинки листка (вигляд 
зверху [C], поперечний зріз [G]), що складаються 
із верхньої епідерми із твердих товстостінних клі-
тин [Ca, Ga], клітин гіподерми із прямими або де-
що звивистими потовщеними та  чоткоподібними 
оболонками [Cb, Gb] та палісадної паренхіми [Cc] з 
2  шарами клітин [Gc]; фрагменти нижньої епідерми 
із численними продиховими апаратами, оточеними 
4–7 побічними клітинами (вигляд зверху [A, J]); по-
одинокі [F], роздвоєні або у групах зірчастої форми 
[D, H] одноклітинні покривні волоски з більш-менш 
потовщеними та здерев’янілими оболонками; улам-
ки губчастого мезофілу (вигляд зверху [B]), що вклю-
чають численні крупні округлі олієвмісні клітини 
[Ba, Ge]; фрагменти паренхіми, що містять тонкі 
голкоподібні кристали [Bb, Gd], товстостінні во-
локна та здерев’янілі пористі паренхімні клітини, 
що супроводжують провідну тканину жилок.

Рисунок 1396.-1.  Діагностичні структури болдо листя 
(ідентифікація В) 

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. 1.5 г здрібненої на порошок 
сировини (355) (2.9.12) змішують із 5 мл метанолу Р, 
обробляють ультразвуком протягом 10 хв. Надоса-
дову рідину фільтрують крізь колонку 3 см × 0.5 см, 
заповнену целюлозою для хроматографії Р1. Перший 
1 мл елюату використовують як випробовуваний 
розчин.

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: 40 мкл (або 6 мкл) випробовуваного роз-
чину і 20 мкл (або 2 мкл) розчину порівняння, сму-
гами 15 мм (або 8 мм).

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

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обприскують калію йодовісмутату роз-
чином Р2, висушують на повітрі протягом 5 хв, об-
прискують натрію нітриту розчином Р; переглядають 
при денному світлі через 30 хв.
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Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваного розчину. 

Верхня частина пластинки

___________

гіосцин: бліда коричнева 
зона

__________

болдин: коричнева зона

                             __________

жовтаво-коричнева зона

жовта зона 

коричнева зона

коричнева зона

                                  ________

коричнева зона (болдин)

декілька зон
Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Ефірна олія (2.8.12). Не більше 40 мл/кг, у перерахун-
ку на безводну сировину.

Використовують 10.0 г свіжофрагментованої си-
ровини, колбу місткістю 1000 мл та 300 мл води Р як 
дистиляційну рідину. Перегонку проводять зі швид-
кістю 2–3 мл/хв протягом 3 год.

Сторонні домішки (2.8.2). Не більше 4 % гілочок і не 
більше 2 % інших сторонніх домішок.

Вода (2.2.13). Не більше 100 мл/кг. Визначають мето-
дом відгону із 20.0 г здрібненої на порошок сировини 
(355) (2.9.12).

Загальна зола (2.4.16). Не більше 13.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

 Рідинна хроматографія (2.2.29).

Випробовуваний розчин. 1.000 г здрібненої на по-
рошок сировини (355) (2.9.12) диспергують у 50 мл 
хлористоводневої кислоти розведеної Р, струшу-
ють у водяній бані при температурі 80 °С протягом 
30 хв, фільтрують. Одержаний залишок розчиняють 
у 50 мл хлористоводневої кислоти розведеної Р, стру-
шують у водяній бані при температурі 80 °С протягом 
30 хв, фільтрують, повторюють операцію із одержа-
ним залишком, фільтрують. Охолоджені фільтра-
ти об’єднують, струшують зі 100 мл суміші рівних 
об’ємів  етилацетату Р  і гексану Р. Органічний шар 
відкидають, pH водного шару доводять до 9.5 аміаку 
розчином концентрованим Р, струшують послідовно 
зі 100 мл, 50 мл та наступними 50 мл метиленхлори-
ду Р, уникаючи утворення емульсії. Якщо необхідно, 
центрифугують при 1200 g протягом 10 хв. Нижні 

шари об’єднують та упарюють насухо під зниженим 
тиском. Залишок розчиняють у рухомій фазі та до-
водять 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. 1.0 мл одержаного розчину 
доводять рухомою фазою до 10.0 мл.

Розчин порівняння (b). 0.5 г ФСЗ болдо листя екстрак-
ту сухого диспергують у 50 мл хлористоводневої кисло-
ти розведеної Р і обробляють ультразвуком протягом 
10 хв. Переносять до ділильної лійки і промивають 
10 мл суміші рівних об’ємів етилацетату  Р і гекса-
ну Р. Органічний шар відкидають. Доводять водну 
фазу аміаку розчином концентрованим Р до рН 9.5. 
Після охолодження струшують послідовно зі 100 мл, 
50 мл та наступними 50 мл метиленхлориду Р, уни-
каючи утворення емульсії. Якщо необхідно, цен-
трифугують при 1200 g протягом 10 хв. Нижні шари 
об’єднують та упарюють насухо під зниженим тис-
ком. Залишок розчиняють у рухомій фазі та 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 хроматогра-
му, що надається до ФСЗ болдо листя екстракту 
сухого, і  хроматограму розчину порівняння (b) для 
ідентифікації піків алкалоїдів 1, 3, 4, 5 і 6; викорис-
товують хроматограму розчину порівняння (а) для 
ідентифікації 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: 
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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 сировини, використаної для 
приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

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

р — вміст болдину у ФСЗ болдину, у відсот-
ках.


