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КОНВАЛІЇ ЛИСТЯN

Convallariae folium

Висушені цілі, ламані або різані листки багаторічних 
трав’яних рослин Convallaria majalis L., Convallaria 
transcaucasica Utkin ex Grossh. і Convallaria keiskei 
Mig., зрізані до або на початку цвітіння.

Вміст: біологічна активність 1 г конвалії листя не 
менше 90 ОД.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Листки серединної формації  прикореневі, розви-
ваються по 2–3, зрідка по одному.  Вони мають зеле-
ну, зрідка коричнювато-зелену, тонку, ламку, голу, 
цілісну, еліптичну, овально-ланцетну або ланцето-
подібну пластинку з цільним краєм і загостреною 
верхівкою, до 20 см завдовжки та  4–8 см завширш-
ки. Пластинка нижнього прикореневого листка, зву-
жуючись, формує замкнуту піхву світло-зеленого 
кольору (до 10 см), що  обгортає черешок верхнього 
прикореневого листка.  Іноді  наявні піхви кількох 
низових листків. Жилкування дугоподібне.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
зеленого кольору. Переглядають під мікроскопом, 
використовуючи хлоральгідрату розчин Р. У порошку 
виявляються такі діагностичні структури:  фрагмен-
ти епідерми пластинки листка з видовжених товсто-
стінних основних клітин, розташованих паралельно, 
та округлих продихових апаратів тетрацитного типу 
(2.8.3), оточених 4 клітинами, дві з них розташова-
ні паралельно продиховій щілині, інші — полярно; 
фрагменти пластинки листка із жилками та мезофі-
лом; фрагменти пластинки листка, де крізь епідерму 
просвічуються лопатеві клітини губчастого мезофі-
лу; фрагменти пластинки листка, у мезофілі якого 
виявляються клітини, заповнені  пучками численних 
тонких голчастих рафід або  крупними поодинокими 
чи зібраними по 2–4 стилоїдами; розсіяні стилоїди 
та рафіди.

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 3.00 г здрібненої на поро-
шок сировини (500) (2.9.12) додають 30.0 мл етанолу 
(70 %, об/об) Р і кип’ятять зі зворотним холодильни-
ком протягом 10 хв. Охолоджують, додають 40 мл 
води  Р, 30 мл свинцю (II) ацетату розчину Р та пере-
мішують. Розчин відстоюють протягом 10  хв, фільт-
рують у ділильну лійку і струшують із 20 мл етилаце
тату Р, а потім із додатковими 20 мл етил ацетату Р. 
Одержані етилацетатні витяги об’єднують, фільтру-
ють над 6 г натрію сульфату безводного Р у кругло-
донну колбу, упарюють насухо за зниженого тиску 
та розчиняють у 0.2 мл метанолу Р.

Розчин порівняння.  0.015 г ФСЗ ДФУ конвалії екстрак
ту сухого розчиняють в 1 мл метанолу Р.

Пластинка: ТШХпластинка із шаром силікагелю Р.

Рухома фаза: вода Р – метанол Р – етилацетат Р 
(8:11:81).

Нанесення: 10 мкл, смугами.

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

Висушування: у потоці теплого повітря до повного 
видалення запаху розчинника.

Виявлення: обприскують анісового альдегіду реакти
вом Р, нагрівають за температури від 100 °С до 105 °С 
протягом 5–7 хв і переглядають за денного світла.

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину можуть виявлятися й інші зони.

Верхня частина пластинки
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Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Сторонні домішки (2.8.2). Вміст пожовклих і побурі-
лих листків — не більше 5 %; органічної домішки  — 
не більше 1 %; мінеральної домішки — не більше 
0.5  %.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
14.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок сировини (500) 
(2.9.12) сушать за температури 105 °С.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Кількісне визначення серцевих глікозидів проводять 
in vivo на жабах відповідно до статті (2.7.  N1) за їх 
біологічною активністю.

Вихідний розчин. 5.000 г здрібненої на порошок си-
ровини (500) (2.9.12) поміщають у колбу місткістю 
100 мл, додають 50 мл води Р, нагрівають у водяній 
бані за  температури 80 °С протягом 40 хв, обережно 
струшуючи, охолоджують і фільтрують крізь тампон 
із вати в мірну колбу місткістю 100 мл. Поміщають 
тампон із вати із залишком сировини в ту саму колбу 
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місткістю 100 мл, додають 50 мл води Р, знову нагрі-
вають у водяній бані за температури 80 °С протягом 
40 хв, обережно струшуючи, охолоджують і фільтру-
ють у ту саму мірну колбу місткістю 100 мл. Колбу 
місткістю 100 мл і фільтр обполіскують додатковою 
кількістю води Р, переносять у ту саму мірну колбу 
місткістю 100 мл, доводять об’єм суміші водою Р до 
100 мл.

Випробовуваний розчин. 20 мл вихідного розчину  до-
водять водою Р до об'єму 30 мл (К = 30, де К – спів-
відношення сировина / випробовуваний розчин.

Стандартний препарат. Використовують БСП ДФУ 
конвалії, для якого активність розрахована в ОД.


