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ШАВЛІЇ ТРИЛОПАТЕВОЇ ЛИСТЯ

Salviae trilobae folium

SAGT LEAF, THREE-LOBED

Цілі або різані висушені листки Salvia fruticosa Mill. 
(S. triloba L. fil).

Вміст: 
– ціла сировина: не менше 18 мл/кг, у перерахунку 

на безводну сировину;
– різана сировина: не менше 12 мл/кг, у перерахунку 

на безводну сировину.

ВЛАСТИВОСТІ

Сировина має ароматний запах;  якщо сировина роз-
терта, запах її подібний до запаху евкаліптової олії.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Пластинка цілого листка шавлії трилопатевої 
близько 8–50 мм завдовжки та близько 4–20 мм 
зав ширшки, видовжено-овальної або ланцетної 
форми. Край тонкозубчастий і хвилястий, але з опу-
шенням від нечіткого до густого на обох поверхнях. 
Основа тупокінцева та деколи з 1 або 2 більш-менш 
розвиненими лопатями. Верхня поверхня із сіро-
повстяним опушенням, нижня поверхня з густим 
біло-повстяним опушенням; жилкування нечітке. 
Черешок густобілоповстяний, близько 1 мм у діа-
метрі.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
сірувато-зеленого кольору та пухкий. Переглядають 
під мікроскопом, використовуючи хлоральгідрату 
розчин Р. У порошку виявляються такі діагностичні 
структури (Рис. 1561.-1): дуже численні покривні 
та залозисті волоски, цілі та прикріплені до фраг-
ментів епідерми [A, D, G, H] або фрагментовані 
та вільні [B, C, E, F]; однорядні покривні волоски 
або одноклітинні [Ab], або багатоклітинні членисті 
та товстостінні [Ad]; покривні волоски на верхній 
епідермі прямі [Ca], на нижній епідермі звивисті 
[Da]; залозисті волоски 2 типів: з одноклітинною 
[Hd] або багатоклітинною [Ca, Gb, He] ніжкою та 
одноклітинною [Cb, Hd] або двоклітинною [Cc] го-
лівкою; залозисті волоски характерні для родини 
Lamiaceae, з одноклітинною ніжкою та голівкою з 
8–12 радіально розташованих клітин із піднятою 
спільною кутикулою [Ae, B]; верхня епідерма (ви-
гляд із поверхні [A], поперечний зріз [G]) з пористих 
і намистоподібних клітин [Aa], дещо багатокутних, 
та декількох продихових апаратів діацитного типу 
(2.8.3), покривних волосків [Ab, Ad, Ga] або їх рубців 
[Ac] і залозистих волосків [Ae, Af, Gb]; нижня епі-

дерма (вигляд із поверхні [H],  поперечний зріз [D]) 
зі звивистостінних або хвилястостінних клітин [Ha] 
та численних продихових апаратів діацитного типу 
(2.8.3) [Hb], залозистих волосків [Db, Hb, He] та по-
кривних волосків [Da, Hc], деякі з них одноклітинні 
та короткі, з тонкопористими оболонками [Dc].

Рисунок 1561.-1. Діагностичні структури шавлії 
трилопатевої листя (ідентифікація В)

С. Переглядають хроматограми, одержані у випро-
буванні «Туйон».

Результати: на хроматограмі випробовуваного роз-
чину виявляється синя зона, відповідна цинеолу, яка 
за розміром та інтенсивністю рівна або більша, ніж 
відповідна зона на хроматограмі розчину порівнян-
ня. На хроматограмі випробовуваного розчину, крім 
того, можуть виявлятися інші зони.

ВИПРОБУВАННЯ

Туйон. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. 0.3 г свіжоздрібненої на по-
рошок сировини (355) (2.9.12) струшують із 5.0 мл 
етанолу Р протягом 5 хв.

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

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю Р.

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

Нанесення: 20 мкл, смугами.
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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, нагрі-
вають за температури від 100 °С до 105 °С протягом 
10  хв; переглядають за денного світла.

Результати: на хроматограмі розчину порівняння 
виявляються: у середній частині — синя зона (цине-
ол), у верхній частині — рожево-синя зона (туйон). 
На хроматограмі випробовуваного розчину не має 
виявлятися або виявляється дуже слаба рожево-синя 
зона, відповідна туйону.

Сторонні домішки (2.8.2). Не більше 8 % стебел і не 
більше 2 % інших сторонніх домішок.

Вода (2.2.13). Не більше 100 мл/кг. Визначення про-
водять, використовуючи 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, 
якщо необхідно, різаної безпосередньо перед ви-
пробуванням, колбу місткістю 500 мл, 250 мл води Р 
як дистиляційну рідину і 0.50 мл ксилолу Р у граду-
йованій трубці. Перегонку проводять зі швидкістю 
2–3  мл/хв протягом 2 год.


