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ШАВЛІЇ ЛИСТЯ
(ШАВЛІЯ ЛІКАРСЬКА)

Salviae officinalis folium

SAGE LEAF (SALVIA OFFICINALIS)

Цілі або різані висушені листки Salvia officinalis L.

Вміст: 
– ціла сировина: не менше 12 мл/кг, у перерахунку 

на безводну сировину;
– різана сировина: не менше 10 мл/кг, у перерахунку 

на безводну сировину.



ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Пластинка цілого листка шавлії лікарської (Salvia 
officinalis) близько 2–10 см завдовжки та 1–2 см зав
ширшки, видовженоовальна або еліптична. Край 
від дрібногородчастого до цільного. Верхівка за
округлена або дещо звужена, основа біля черешка 
зморщена, заокруглена або серцеподібна. Верхня 
поверхня зеленуватосірого кольору та дрібногра
нульована; на нижній опушеній поверхні білого ко
льору виявляється густа сітка виступаючих дрібних 
жилок.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
світлосірого або коричнюватозеленого кольору. 
Переглядають під мікроскопом, використовуючи 
хлоральгідрату розчин Р. У порошку виявляються такі 
діагностичні структури (Рис. 1370.1): дуже числен
ні, членисті та зігнуті покривні волоски з вузьких ви
довжених клітин і базальних клітин із дуже товстими 
оболонками, цілі [Bc] або фрагментовані, ізольовані 
[C, G, H] або на епідермі (вигляд з поверхні [Be], 
поперечний зріз [Ab]); залозисті волоски характерні 
для родини Lamiaceae , із одноклітинною ніжкою та 
8–12клітинною голівкою, вкритою спільною кути
кулою, ізольовані (вигляд збоку [D]) або на епідермі 
(вигляд із поверхні [Fa]); дрібні залозисті волоски з 
одноклітинною [Aa, Bd] або багатоклітинною [Fb] 
ніжкою та одноклітинною голівкою, зазвичай на епі
дермі; рідше — залозисті волоски (вигляд із поверхні 
[Eb, Ec], вигляд збоку [Ed]) з одноклітинною ніжкою 
[Ec] та двоклітинною голівкою [Eb, Ed]; фрагменти 
верхньої епідерми (вигляд із поверхні [E], попере
чний зріз [A]) з пористих, дещо багатокутних клітин 
[Ea], покривних волосків та залозистих волосків, 
деколи з прилеглим 1 або 2 шарами палісадної па
ренхіми [Ac, Ee]; продихові апарати діацитного ти
пу (2.8.3) можуть бути наявні; фрагменти нижньої 
епідерми [B, F] з клітин зі звивистими оболонками 

[Ba] та численних продихових апаратів діацитного 
типу (2.8.3) [Bb].

Рисунок 1370.1. Діагностичні структури шавлії листя 
(ідентифікація В)

С. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. 0.5 г свіжоздрібненої сиро
вини (355) (2.9.12) струшують із 5 мл етанолуР 
протягом 5 хв.

Розчин порівняння. 20 мкл туйону Р і 25 мкл цинеолу Р 
розчиняють у 20 мл етанолуР.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю Р.

Рухома фаза: етилацетат Р – толуол Р (5:95).

Нанесення: 20 мкл, смугами.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 15 см від лінії 
старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обробляють розчином 200 г/л фосфорно-
молібденової кислоти Р в етанолі Р, нагрівають за 
температури від 100 °С до 105 °С протягом 10  хв; 
переглядають за денного світла.

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

Верхня частина пластинки
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________

αтуйон і βтуйон: 
2 рожевуватофіолетові 
зони

цинеол: синя зона

________

синя зона (близько 
фронту розчинника)

________

2 рожевуватофіолетові 
зони (αтуйон і βтуйон)

синя зона (цинеол)

________

сині зони
Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Сторонні домішки (2.8.2). Не більше 3 % стебел і не 
більше 2 % інших сторонніх домішок.

Вода (2.2.13). Не більше 100 мл/кг, визначення про
водять із 20.0 г сировини.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 10.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Ефірна олія (2.8.12). Використовують 20.0 г сировини, 
різаної, якщо необхідно, безпосередньо перед ви
пробуванням, колбу місткістю 500 мл, 250 мл води Р 
як дистиляційну рідину і 0.5 мл ксилолу Р у граду
йованій трубці. Перегонку проводять зі швидкістю 
2–3 мл/хв протягом 2 год.


