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та іридоїдів у витяжках з листя мучниці звичайної�� Найбільше вилу-
чення основних діючих речовин з сировини забезпечують саме перші 
дві стадії екстракції, що становить майже 98 % за всіма показниками, 
тому оптимальна кратність водної екстракції з цієї сировини становить 
два рази��
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Инфекционные заболевания мочевыделительной системы явля-
ються одними из самых распространенных�� Как альтернативный метод 
комплексного лечения и профилактики этих заболеваний во всем мире 
широко применяется фитотерапия�� Одной из наиболее широко исполь-
зуемых видов ЛРс являются листья толокнянки обыкновенной�� сырье 
входит в состав некоторых сборов, препаратов и функциональных доба-
вок, но отечественного галенового или новогаленового монопрепарата 
из листьев толокнянки на рынке Украины нет, поэтому целесообразно 
исследовать динамику извлечения БАВ из этого сырья��

целью работы было исследовать динамику извлечения биологичес-
ки активных веществ из листьев толокнянки обыкновенной, и устано-
вить оптимальную кратность экстракции��

Объектами исследования біли листья Arctostaphylos uva-ursi L�� 
При хроматографическом определении вытяжек из листьев толокнянки 
были обнаружены арбутин, флавоноиды, гидроксикоричные кислоты, 
дубильные вещества и иридоиды��

Установлено количественное содержание основных групп фе-
нольных соединений и иридоидив в вытяжках из листьев толокнян-
ки обыкновенной�� Больше всего извлечение основных действующих 

веществ из сырья обеспечивают именно первые две стадии экстра-
кции, что составляет почти 98 % по всем показателям, поэтому оп-
тимальная кратность водной экстракции из этого сырья составляет 
два раза��
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Infectious diseases of the urinary system are the most widely spread�� 
Phytotherapy is widely used as an alternative method of complex treatment 
and prevention of these diseases worldwide�� One of the most widely used 
raw material is Arctostaphylos uva-ursi leaves�� Raw material is a part of 
some species, medicines and supplements, but there is no domestic galenic 
or newgalenic mono medicines from Arctostaphylos uva-ursi leaves on 
the Ukrainian market, so it is advisable to investigate the dynamics of 
BASextraction from this raw material��

The aim of the study was to investigate the dynamics of of biological 
active substances extraction from Arctostaphylos uva-ursi leaves, and to 
determine the optimal rate of extraction��

The objects of study were Arctostaphylos uva-ursi L�� leaves�� 
Chromatographic researchin the extracts from Arctostaphylos uva-ursileaves 
revealed arbutin, flavonoids, hydroxycinnamic acids, tannins and iridoids��

The quantitative content of the main groups of phenolic compounds 
and iridoids in the extracts from Arctostaphylos uva-ursi leaves were 
determined�� The first two stages of the extraction, which is almost 
98	% by all indicators, provide the largest extraction of the main active 
substances from the raw material, so the optimal multiplicity of aqueous 
extraction from the raw materials is twice��

Існує більше тридцяти різновидів рослин роду віль-
хових (Alnus) родини березові (Betulaceae), багатих 
на таніни�� Відомо, що екстракти будь-яких частин цих 
рослин містять великий набір вуглеводних естерів га-
лової та елагової кислот різноманітної хімічної приро-
ди, які об’єднані загальною назвою галоелаготанінів��

На даний час надзвичайно значний інтерес проявляєть-
ся до сухих екстрактів суплідь вільхи клейкої (Alnus 
glutinosa (L.) Gaerth.) та вільхи сірої (Alnus incana (L.) 
Moench), які є фармацевтичними субстанціями відомих 
препаратів – альтан та альтабор�� Названі лікарські засоби 

виробляються в Україні і використовуються за своїм доб-
ре визначеним фармако-терапевтичним призначенням��

Хімічна будова танінів рослин роду вільхових 
(Alnus) родини березові (Betulaceae), вивчена лише 
для декількох видів і до цьогу часу була майже неві-
дома для суплідь вільхи клейкої (Alnus glutinosa (L��) 
Gaerth��) та вільхи сірої (Alnus incana (L��) Moench)�� Ці 
рослини досить широко розповсюджені на заболоче-
них ділянках лісів України��

Дослідження компонентного складу екстрактів 
листя, суплідь та кори роду вільхових свідчать про 
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