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БЕЛАДОННИ ЛИСТЯ

Belladonnae folium

BELLADONNA LEAF

Висушені листки або висушені листки та квітучі, 
зрідка із плодами верхівки Atropa belladonna L.

Вміст: не менше 0.30 % суми алкалоїдів, у перера-
хунку на гіосціамін (С17Н23NО3; М.м. 289.4) та суху 
сировину. Алкалоїди містять переважно гіосціамін 
разом із невеликими кількостями гіосцину (скопо-
ламіну).

ВЛАСТИВОСТІ

Сировина має слабий неприємний запах.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Листки зеленого або коричнювато-зеленого ко-
льору, дещо темніші з верхнього боку, часто зім'яті, 
згорнуті й у сировині частково сплутані. Листок 
черешковий, пластинка гостра та збіжна, край 
цільний. Квітучі стебла сплюснуті, у кожному вузлі 
мають пару різних за розміром листків, у пазухах 
яких трапляються поодинокі квітки або іноді пло-
ди. Квітки мають зрослочашолисткову чашечку та 
дзвоникоподібний віночок. Плоди — кулясті ягоди 
зеленого або коричнювато-чорного кольору, оточені 
неопадаючою чашечкою із широко розгорнутими 
лопатями.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23 ). Порошок 
темно-зеленого кольору. Переглядають під мікро-
скопом, використовуючи хлоральгідрату розчин Р. 
У порошку виявляються такі діагностичні структури 
(Рис. 0221.-1): фрагменти пластинки листка із звивис-
тостінних клітин епідерми зі складчастою кутикулою 
[A, C] та частиною прилеглої палісадної паренхіми 
[Aа], об'єднаною з верхньою епідермою [A]; численні 
продихові апарати [Ca], що частіше трапляються 
у нижній епідермі [С], анізоцитного та деколи 
аномоцитного типів (2.8.3 ); багатоклітинні 
однорядні покривні волоски з гладенькою кутикулою 
[F], залозисті волоски з одноклітинними голівками 
та багатоклітинними однорядними ніжками [D] або 
багатоклітинними голівками та одноклітинними 
ніжками [В]; паренхіма з округлих клітин, деякі 
з них містять мікросферичні кристали кальцію 
оксалату (кристалічний пісок) [Е]; кільчасті та 
спіральні судини [К].У порошку також можуть 
виявлятися: волокна та сітчасто-потовщені судини 
стебла; кулясті пилкові зерна 40–50 мкм у діаметрі, 
із 3 проростковими порами, 3 борозенками та дуже 
пористою екзиною [Н]; фрагменти епідерми віночка 
із сосочкоподібних клітин [J] або з численними 
покривними або залозистими волосками, типи яких 

описані вище [L]; фрагменти коричнювато-жовтої 
насінної шкірки з нерівномірно склерифікованих 
клітин [G].

Рисунок 0221.-1. Діагностичні структури беладонни 
листя (ідентифікація В)

С. 1 г здрібненої на порошок сировини (180) (2.9.12 ) 
струшують із 10 мл сірчаної кислоти розведеної Р1 
протягом 2 хв і фільтрують. До одержаного фільтра-
ту додають 1 мл аміаку розчину концентрованого Р  і 
5 мл води Р  та обережно струшують із 15 мл ефіру Р, 
запобігаючи утворенню емульсії. Ефірний шар від-
діляють, сушать над натрію сульфатом безводним Р, 
фільтрують, випарюють ефір у фарфоровій чашці, 
додають 0.5 мл азотної кислоти димлячої Р  і упарю-
ють насухо на водяній бані. До одержаного залишку 
додають 10 мл ацетону Р  і, краплями, розчин 30 г/л 
калію гідроксиду Р  в етанолі (96 %) Р ; з'являється 
темно-фіолетове забарвлення.

D. Переглядають хроматограми, одержані під час 
хроматографічного випробування.

Результати: на хроматограмах випробовуваного 
розчину мають виявлятися основні зони на рівні 
основних зон на хроматограмах однакового об'єму 
нанесення розчину порівняння, відповідні їм за роз-
міром і забарвленням.

ВИПРОБУВАННЯ

Хроматографія.  Тонкошарова хроматогра-
фія (2.2.27 ).

Випробовуваний розчин. До 0.6 г здрібненої на поро-
шок сировини (180) (2.9.12 ) додають 15 мл сірчаної 
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кислоти розведеної Р1, струшують протягом 15 хв 
і фільтрують. Фільтр промивають сірчаною кисло-
тою розведеною Р1 до одержання 20 мл фільтрату. 
До одержаного фільтрату додають 1 мл аміаку роз-
чину концентрованого Р  і струшують із 2 порціями, 
по 10 мл кожна, ефіру, вільного від пероксидів, Р. Якщо 
необхідно, відділяють центрифугуванням. Об'єднані 
ефірні шари сушать над натрію сульфатом безвод-
ним Р, фільтрують і упарюють насухо на водяній бані. 
Одержаний залишок розчиняють у 0.5 мл метано-
лу 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 силікаге-
лю G P.

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

Нанесення: 10 мкл і 20 мкл, смугами 20 мм на 3 мм на 
відстані 1 см між смугами.

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

Висушування: за температури від 100 °С до105 °С про-
тягом 15 хв, витримують до охолодження.

Виявлення А: обприскують калію йодовісмутату роз-
чином Р2, використовуючи близько 10 мл розчину на 
пластинку площею 200 мм2, доки оранжеві або ко-
ричневі зони стануть видимими на жовтому фоні.

Результати А: на хроматограмах випробовувано-
го розчину мають виявлятися зони на рівні зон на 
хроматограмі розчину порівняння (гіосціамін — у 
нижній третині, гіосцин — у верхній третині хро-
матограм), відповідні їм за забарвленням. Зони на 
хроматограмах випробовуваного розчину дещо мен-
ші за розміром від відповідних зон на хроматограмі 
відповідного об'єму розчину порівняння. У серед-
ній частині хроматограми випробовуваного розчину 
(20 мкл) або близько лінії старту на хроматограмі 
випробовуваного розчину (10 мкл) можуть виявля-
тися слабі другорядні зони.

Виявлення В: обприскують натрію нітриту роз чи-
ном Р, доки тонкий шар стане прозорим, і витриму-
ють протягом 15 хв.

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

Сторонні домішки (2.8.2 ). Не більше 3 % стебел більше 
5 мм у діаметрі.

Загальна зола (2.4.16 ). Не більше 16.0 %.

Зола, нерозчинна у хлористоводневій кислоті (2.8.1 ). Не 
більше 4.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

а) Визначають втрату в масі при висушуванні 
(2.2.32 ). 2.000 г здрібненої на порошок сировини 
(180) (2.9.12 ) сушать за температури 105 °С.

b) 10.00 г здрібненої на порошок сировини (180) 
(2.9.12 ) змочують сумішшю 5 мл аміаку розчину Р, 
10 мл етанолу (96 %) Р  і 30 мл ефіру, вільного від 
пероксидів, Р  і ретельно перемішують. Одержану 
суміш переносять у підхожий перколятор, якщо 
необхідно, за допомогою екстракційної суміші, 
настоюють протягом 4 год, перколюють сумішшю 
хлороформ Р – ефір, вільний від пероксидів, Р  (1:3), 
доки алкалоїди повністю не екстрагуються. Де-
кілька мілілітрів рідини із перколятора упарюють 
насухо, одержаний залишок розчиняють у 0.25 М 
розчині сірчаної кислоти та перевіряють відсутність 
алкалоїдів калію тетрайодомеркурату розчином Р. 
Одержаний перколят упарюють на водяній бані до 
об'єму близько 50 мл та переносять у ділильну лій-
ку, обполіскуючи ефіром, вільним від пероксидів, Р. 
Додають ефір, вільний від пероксидів, Р  у кількості 
не менше 2.1 об'єму перколяту, щоб одержати рі-
дину з густиною менше густини води. Одержаний 
розчин струшують не менше як із 3 порціями, по 
20 мл кожна, 0.25 М розчину сірчаної кислоти, якщо 
необхідно, відділяють два шари центрифугуванням 
і переносять кислотні шари у другу ділильну лійку. 
Об'єднаний кислотний шар підлужнюють аміаку 
розчином Р  і струшують із 3 порціями, по 30 мл кож-
на, хлороформу Р. Хлороформні шари об'єднують, 
додають 4 г натрію сульфату безводного Р  і витри-
мують протягом 30 хв, обережно струшуючи. Хло-
роформ декантують і промивають натрію сульфат 3 
порціями, по 10 мл кожна, хлороформу Р. Одержані 
промивні рідини додають до хлороформного екс-
тракту, упарюють насухо на водяній бані та нагрі-
вають за температури від 100 °С до105 °С протягом 
15 хв. Одержаний залишок розчиняють у декількох 
мілілітрах хлороформу Р, додають 20.0 мл 0.01 М роз-
чину кислоти сірчаної і видаляють хлороформ ви-
парюванням на водяній бані. Надлишок кислоти 
титрують 0.02 М розчином натрію гідроксиду, ви-
користовуючи як індикатор метилового червоного 
змішаний розчин Р.

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

 
де d — втрата в масі при висушуванні, у відсотках;

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

m — маса наважки сировини, у грамах.
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Допускається використання сировини з таким нор-
муванням.

Сторонні домішки (2.8.2 ). Не більше 4 % пожовтілих, 
побурілих листків; не більше 4 % інших частин рос-
лини (стебел); не більше 1 % сторонніх часток.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32 ). Не більше 
13.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок сировини (355) 
(2.9.12 ) сушать за температури від 100 °С до105 °С.

Допускається використання наведеної нижче мето-
дики.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

10.0 г (точна наважка) здрібненої на порошок сиро-
вини (1000) (2.9.12 ) поміщають у колбу місткістю 
250 мл, додають 150 мл ефіру Р, 7 мл аміаку розчину 
розведеного Р1 і струшують протягом 1 год. Ефірний 
витяг швидко фільтрують крізь вату, прикриваючи 
лійку годинниковим склом. До одержаного фільт-
рату додають 5 мл води Р, енергійно струшують, 
відстоюють до просвітлення ефірного шару. 90 мл 
ефірного шару за допомогою мірного циліндра пере-
носять у ділильну лійку місткістю 200 мл. Циліндр 
обполіскують двома порціями, по 10 мл кожна, 
ефіру Р. Одержану рідину поміщають у ту саму ді-
лильну лійку та максимально витягають алкалоїди 
0.25 М розчином хлористоводневої кислоти порціями 
по 20 мл, 15 мл, 10 мл, кожний раз фільтруючи крізь 
паперовий фільтр 5 см у діаметрі, змочений водою Р, 
у ділильну лійку місткістю 200 мл. Повноту екстра-
кції алкалоїдів перевіряють калію тетрайодомерку-
рату розчином Р. Фільтр промивають двома порція-
ми, по 5 мл кожна, 0.25 М розчином хлористоводневої 
кислоти та промивні рідини поміщають у ту саму 
ділильну лійку.

Одержаний кислотний шар підлужнюють аміаку роз-
чином розведеним Р1 до лужної реакції за фенолфта-
леїну розчином Р1. Алкалоїди витягають послідовно 
20 мл, 15 мл, 10 мл хлороформу Р, кожний раз струшу-
ючи протягом 3 хв. Хлороформні витяги фільтрують 
у колбу для відгону місткістю 100 мл крізь паперовий 
фільтр з 4–5 г натрію сульфату безводного Р, змоче-
ний хлороформом Р. Фільтр промивають двома по-
рціями, по 5 мл кожна, хлороформу Р. Хлороформ 
відганяють на водяній бані до об'єму 1–2 мл, зали-
шок хлороформу в колбі видаляють продуванням 
повітря до повного зникнення запаху розчинника. 
Одержаний сухий залишок розчиняють у 15.0 мл 
0.02 М розчину хлористоводневої кислоти, нагріваючи 
на водяній бані, додають 2 краплі метилового черво-
ного розчину Р  та 1 краплю метиленового синього роз-
чину РN і надлишок 0.02 М розчину хлористоводневої 
кислоти титрують 0.02 М розчином натрію гідроксиду 
до зеленого забарвлення.

Вміст суми алкалоїдів, у перерахунку на гіосціамін 
і суху сировину, у відсотках, обчислюють за фор-
мулою:

 
де 0.005780 — кількість алкалоїдів, у перерахунку на 

гіосціамін, що відповідає 1 мл 0.02 М роз-
чину хлористоводневої кислоти, у грамах;

V — об'єм 0.02 М розчину натрію гідроксиду, ви-
траченого на титрування, у мілілітрах;

m — маса сировини, що відповідає відміряному 
об'єму ефірного витягу, у грамах.


