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16]�� У листі A. uva-ursi L�� містяться гідроксикоричні кис-
лоти: кофейна, ферулова, гомопротокатехінова, о-прото-
катехінова кислота; іридоїди: асперулозид, монотропеїн; 
алантоїн, стероїди: β-ситостерол, стігмастерол; антоціани 
дельфінідін та ціанідин; ерітродіол, мурашина кислоти, 
рибофлавін, аскорбінова, нікотинова кислота, тіамін, салі-
цилова кислота, макро- та мікроелементи (хром, кобальт, 
аллюминій, кальцій, залізо, магній, калій, фосфор, селен, 
кремній) [5, 10, 12]��

Метою роботи було дослідити динаміку екстрагу-
вання біологічно активних речовин з листя мучниці 
звичайної та встановити оптимальну кратність екстрак-
тації��

Матеріали та методи дослідження
Об’єктами дослідження було листя Arctostaphylos 

uva-ursi L�� (Spreng), заготовлене у ботанічному саду 
Львівського Національного медичного університету 
ім�� Данила Галицького��

50 г (точна наважка) подрібненого листя мучниці 
звичайної поміщали у колбу об’ємом 750 мл, додавали 
660 мл киплячої води очищеної, нагрівали на водяній 
бані протягом 30 хв�� Після охолодження витяг філь-
трували та упарювали до 50 мл�� Екстракцію проводили 
5 разів��

Ідентифікацію арбутину у витяжках проводили за 
допомогою методу ТШХ у порівнянні з достовірним 
зразком згідно ДФУ�� На лінію старту хроматографічної 
пластинки окремими смугами наносили 20 мкл дослід-
жуваного розчину та 10 мкл розчину порівняння арбути-
ну�� Хроматографували у суміші розчинників кислота му-
рашина безводна Р – вода Р – етилацетат Р�� Коли фронт 
розчинників мине 15 см від лінії старту, пластинку вий-
мали із камери та сушили при температурі 105-110 °с 
до видалення розчинників (рухомої фази), обприскували 
розчином 10 г/л дихлорхінонхлоріміду Р у метанолі Р, 
потім розчином 20 г/л натрію карбонату безводного Р та 
переглядали при денному світлі [1, 3]��

Для хроматографічного дослідження фенольних 
сполук витяжок з листя мучниці звичайної викорис-
товували метод двомірної паперової хроматографії на 
хроматографічному папері «Filtrak» (FN-4) у системах 
розчинників етилацетат Р – мурашина кислота Р – вода 
Р (10:2:3) (I) та 15 % кислота оцтова Р (II)�� Процес хрома-
тографування проводили у двох напрямках з однократ-
ною розгонкою при температурі 20-25 °с�� Детектування 
проводили під УФ-світлом (354 нм), після висушування 
хроматограми обробляли парами аміаку та 10 % спирто-
вим розчином гідроксиду калію [4, 7]��

Для ідентифікації дубильних речовин у витяжках ви-
користовували реакцію з залізо-амонієвими галунами�� До 
2 мл витяжки додавали 4 краплі розчину залізо-амонієвих 
галунів��

Хроматографічне дослідження іридоїдів у витяж-
ках проводили методом ТШХ у системі розчинників 
мурашина кислота Р – оцтова кислота Р – вода Р – 

етилацетат Р (11:11:27:100)�� Хроматограми перегляда-
ли при денному світлі, в УФ-світлі та після обробки 
реактивом Шталя��

Визначення кількісного вмісту БАР у витяжках з листя 
мучниці звичайної проводили за рекомендаціями ДФУ 
та PhEur [1]��

Кількісне визначення суми похідних гідроксико-
ричної кислоти (327 нм) у перерахунку на хлорогенову 
киcлоту, флавоноїдів (417 нм) у перерахунку на рутин 
та суми поліфенольних сполук (270 нм) у перерахун-
ку на галову кислоту проводили спектрофотометрич-
ним методом�� Оптичну густину вимірювали у кюветі 
з товщиною шару 10 мм на спектрофотометрі Specol 
1500 (Швейцарія) за відповідної довжини хвилі [13, 
14]�� Виміри проводили 5 разів�� статистичну обробку 
результатів проводили згідно вимог ДФУ [1]��

Визначення кількісного вмісту арбутину у витяж-
ках з листя мучниці проводили спектрофотометрич-
ним методом [1, 8]��

Досліджуваний розчин: 5��0 мл одержаної витяжки 
поміщали у ділильну лійку, додавали 45 мл води, 1 мл 
розчину 2 % амінопіразолону Р, 0,5 мл аміаку розчину 
розведеного та 1 мл розчину 8 % калію фериціаніду Р, 
ретельно переміщували після кожного додавання�� Вит-
римували протягом 5 хв, одержаний водний шар стру-
шували не менше як з 3 порціями, по 25 мл кожна, хло-
роформу Р, хлороформний шар кожен раз фільтрували 
крізь попередньо промитий хлороформом Р фільтр у 
мірну колбу місткістю 100 мл, доводили об’єм розчину 
хлороформом Р до позначки та перемішували��

Розчин порівняння�� 0,015 г точну наважку арбутину 
розчиняли у 50 мл води, доводили об’єм розчину тим са-
мим розчинником до 100 мл�� 5��0 мл одержаного розчину 
поміщали у ділильну лійку і далі вчиняли як описано при 
приготуванні досліджуваного розчину��

Вимірювали оптичну густину досліджувного розчину 
за довжини хвилі 455 нм, використовуючи як компенсацій-
ну рідину хлороформ Р�� Паралельно вимірювали оптичну 
густину розчину порівняння�� Вміст гідрохінон-похіднихв 
витяжках з листя мучниці, у перерахунку на арбутин та 
сухий залишок, у відсотках, обчислювали за формулою:

X = 
A×mo×2,5×P

, де
A0×m

А – оптична густина досліджуваногорозчину за 
довжини хвилі 455 нм;
А0	– оптична густина розчину порівняння за довжини 
хвилі 455 нм;
m0	– маса наважки ФсЗ ДФУ арбутину, у г;
Р – вміст арбутину безводного у ФсЗ ДФУ арбутину, 
у %,
m – маса наважки екстракту, у г (сухий залишок в 5 мл 
витяжки)��
Для кількісного визначення іридоїдів [17] 1 мл ви-

тяжки з листя мучниці звичайної переносили у мірну 
колбу місткістю 25 мл, додавали 5 мл лужного розчину 


