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ДУРМАНУ ЛИСТЯ

Stramonii folium

STRAMONIUM LEAF

Висушені листки або висушені листки та квітучі, 
зрідка плодоносні верхівки Datura stramonium L. та 
його різновидів.

Вміст: не менше 0.25 % суми алкалоїдів, у перера-
хунку на гіосціамін (С17Н23NО3; М.м. 289.4) і суху 
сировину. Алкалоїди представлені переважно гіос-
ціаміном із різними кількісними співвідношеннями 
гіосцину (скополаміну).

ВЛАСТИВОСТІ

Сировина має неприємний запах.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Листки темно-коричнювато-зеленого або темно-
сірувато-зеленого кольору, із коротким черешком, 
часто дуже скручені та зморщені під час сушіння, тон-
кі та ламкі, яйцеподібної або трикутно-яйцеподібної 
форми, зубчастолопатеві, із загостреною верхівкою 
та часто асиметричною основою. Молоді листки 
опушені вздовж жилок, старіші листки майже голі. 
Стебла зеленого або багрянисто-зеленого кольору, 
прямостоячі, зігнуті та скручені, поздовжньо- та 
деколи поперечно-зморшкуваті, галузяться диха-
зіально, з поодинокими квітками або недозрілими 
плодами у розвилках. Квітки на коротких квітко-
ніжках, мають зрослолисту чашечку з 5 лопатями 
та лійкоподібний віночок коричнювато-білого або 
багрянистого кольору. Плід — коробочка, зазвичай  
вкрита численними короткими жорсткими шипа-
ми; насінини коричневого або чорного кольору, із 
дрібноямчастою шкіркою.

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. 0246.-1): фрагменти верхньої [A] та нижньої 
епідерми [С] пластинки листка (вигляд з поверхні) 
із клітин епідерми з дещо звивистими антикліналь-
ними оболонками та гладенькою кутикулою із при-
леглою палісадною [Aa] та губчастою [Сa] паренхі-
мою; продихові апарати анізоцитного [Ac, Cb] та 
аномоцитного [Ab] типів (2.8.3), більш численні на 
нижній епідермі; фрагменти покривних волосків, 
конічних [E], однорядних, із 3–5 клітин із бородав-
частими оболонками, деякі з них спалі [Ea]; залозис-
ті волоски короткі, булавоподібні (вигляд збоку [B]), 
із голівкою із 2–7 клітин; дорзовентральний мезофіл 

(у поперечному зрізі [F]) із одним шаром палісадних 
клітин [Fа] та губчастою паренхімою [Fb], клітини 
якої містять друзи кальцію оксалату [Fc]; фрагменти 
губчастої паренхіми [D], окремі клітини якої міс-
тять дрібні друзи кальцію оксалату [Db], поєднані із 
кільчастими та спіральними судинами [Da] (вигляд з 
поверхні). У здрібненій на порошок сировині також 
мають виявлятися: волокна та сітчасті судини сте-
бла; напівкулясті пилкові зерна близько  60–80 мкм 
у діаметрі, із 3 проростковими порами та майже 
гладенькою екзиною [G]; фрагменти віночка [H] із 
звивистостінними клітинами епідерми [Ha] та при-
леглим мезофілом [Hb], деякі клітини якого містять 
призматичні кристали [Hс] або друзи [Hd] кальцію 
оксалату; фрагменти насінин, які містять жовтаво-
коричневі звивисті товстостінні склереїди насінної 
шкірки [J] та зрідка призматичні та дрібнокулясті 
кристали кальцію оксалату.

Рисунок 0246.-1. Діагностичні структури дурману листя 
(ідентифікація В)

C. Переглядають хроматограми, одержані у випро-
буванні «Хроматографія».

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

D. 1 г здрібненої на порошок сировини (180) (2.9.12) 
струшують із 10 мл сірчаної кислоти розведеної Р1 
протягом 2 хв, фільтрують, до одержаного фільтрату 
додають 1 мл аміаку  розчину концентрованого Р і 5 мл 
води Р, обережно струшують із 15 мл ефіру, вільного 
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від пероксидів, Р, запобігаючи утворенню емульсії. 
Ефірний шар відділяють, висушують над натрію 
сульфатом безводним Р, фільтрують і випарюють 
ефір у фарфоровій чашці. Додають 0.5 мл азотної  
кислоти Р і упарюють насухо на водяній бані. Дода-
ють 10 мл ацетону Р і краплями розчин 30 г/л калію 
гідроксиду Р  в  етанолі (96 %)Р; з'являється темно-
фіолетове забарвлення.

ВИПРОБУВАННЯ

Хроматографія.Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин.  До 1.0 г здрібненої на поро-
шок сировини (180) (2.9.12) додають 10 мл сірчаної 
кислоти розведеної Р1, струшують протягом 15 хв 
і фільтрують. Промивають фільтр сірчаною кисло-
тою розведеною Р1 до одержання фільтрату об'ємом 
25 мл. До одержаного фільтрату додають 1 мл аміаку 
розчину концентрованого Р і струшують із 2 порція-
ми, по 10 мл кожна, ефіру, вільного від пероксидів, Р. 
Якщо необхідно, відділяють центрифугуванням. 
Висушують об'єднані ефірні шари над натрію суль-
фатом безводним Р, фільтрують і упарюють насухо 
на водяній бані. Одержаний залишок розчиняють у 
0.5 мл метанолу Р.

Розчин порівняння. 50 мг гіосціаміну сульфату Р  роз-
чиняють у 9 мл метанолу Р. 15 мг гіосцину гідробро-
міду Р розчиняють у 10 мл метанолу Р. Змішують 
3.8 мл розчину гіосціаміну сульфату та 4.2 мл розчи-
ну гіосцину гідроброміду та доводять об'єм розчину 
метанолом Р до 10 мл.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю Р.

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

Нанесення: 10 мкл і 20 мкл кожного розчину, смугами 
20 мм × 3 мм, відстань між смугами 1 см.

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

Висушування: за температури від 100 °С до 105 °С 
протягом 15 хв, потім охолоджують.

Виявлення А: обприскують калію йодовісмутату 
розчином Р2, використовуючи 10 мл на пластинку 
площею 200 мм2, доки оранжеві або коричневі зони 
стануть видимі на жовтому фоні.

Результати А: на хроматограмі випробовуваного 
розчину мають виявлятися зони (гіосціамін у ниж-
ній третині, гіосцин у верхній третині хроматограм) 
на рівні зон на хроматограмі розчину порівняння, 
відповідні їм за забарвленням. Зони на хроматогра-
мах випробовуваного розчину дещо відрізняються 
за розміром від відповідних зон на хроматограмі тих 
самих  об'ємів розчину порівняння. Можуть виявля-
тися слабі другорядні зони в середній частині хрома-
тограми випробовуваного розчину у разі нанесення 
20 мкл або близько лінії старту на хроматограмі ви-
пробовуваного розчину у разі нанесення 10 мкл.

Виявлення В: обприскують натрію  нітриту  
розчином Р, доки тонкий шар стане прозорим; пе-
реглядають через 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), другорядні зони зникають.

Сторонні домішки (2.8.2). Не більше 3.0 % стебел по-
над 5 мм у діаметрі.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 20.0 %.

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

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

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

b) 10.0 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 пе-
роксидів, Р і ретельно перемішують. Одержану суміш 
переносять до підхожого перколятора, якщо необ-
хідно, за допомогою екстрагуючої суміші. Проводять 
настоювання протягом 4 год і перколюють сумішшю 
хлороформ Р – ефір, вільний від пероксидів, Р (1:3), до-
ки алкалоїди повністю не екстрагуються. Декілька 
мілілітрів рідини із перколятора упарюють насухо, 
одержаний залишок розчиняють у 0.25 М розчині сір-
чаної кислоти  та перевіряють відсутність алкалоїдів 
калію тетрайодомеркурату розчином Р. Одержаний 
перколят випарюють до об'єму близько 50 мл на 
водяній бані та переносять у ділильну лійку, обпо-
ліскуючи ефіром, вільним від пероксидів, Р. Додають 
ефір, вільний від пероксидів, Р у кількості, не мен-
шій від 2.1 об'єму перколяту, щоб одержати рідину 
з густиною менше густини води. Одержаний розчин 
струшують не менш як із 3 порціями, по 20 мл кожна, 
0.25 М розчину  сірчаної кислоти, якщо необхідно, 
відділяють два шари центрифугуванням і переносять 
кислотний шар у другу ділильну лійку. Одержаний 
кислотний шар підлужнюють аміаку розчином Р і 
струшують із 3 порціями, по 30 мл кожна, хлоро-
форму Р. Хлороформні шари об'єднують, додають 
4 г натрію сульфату безводного Р і витримують 30 
хв, обережно струшуючи. Хлороформ декантують і 
промивають натрію сульфат безводний 3 порціями, 
по 10 мл кожна, хлороформу Р. Одержану промивну 
рідину додають до екстракту, упарюють насухо на 
водяній бані за температури  від 100 °С до 105 °С 
протягом 15 хв. Одержаний залишок розчиняють 
у декількох мілілітрах хлороформу Р, додають 20 мл 
0.01 М розчину сірчаної кислоти  та видаляють хло-
роформ випарюванням на водяній бані. Надлишок 
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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 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.

ЗБЕРІГАННЯ

У захищеному від вологи місці.


