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гідроксиламіна та залишали на 20 хв�� Через 20 хв�� до-
давали 10 мл 1 М розчину кислоти хлористоводневої 
та 5 мл 1 % розчину хлориду заліза (ІІІ) в 0,1 М роз-
чині хлористоводневої кислоти, перемішували (розчин 
А)�� Після перемішування вимірювали оптичну густи-
ну розчину А на спектрофотометрі при довжині хвилі 
512 нм у кюветі з товщиною шару 10 мм��

Як розчин порівняння використовували суміш з 1 мл 
витяжки, 5 мл води, 10 мл 1 М розчину кислоти хлорис-
товодневої та 5 мл 1 % розчину хлориду окисного заліза в 
0,1 М розчині хлористоводневої кислоти��

Вміст суми іридоїдів в перерахунку на гарпагід та аб-
солютно суху сировину (в %) вимірювали за формулою:

X = 
A× V×100×100

, де
A0×m×5×(100-W)

V – об'єм розчину сухого екстракту,
А – оптична густина досліджуваного розчину, 
m – наважка сировини, в г,
A0 – питомий показник поглинання продуктів реакції 
гарпагіду з гідроксиламіном та хлоридом заліза (ІІІ);
W – втрата в масі при висушуванні у відсотках��

Результати дослідження та їх обговорення
При хроматографічному визначенні арбутину у ви-

тяжках з листя мучниці звичайної спостерігалась світло-
блакитна пляма (Rf = 0,32) у нижній частині хромато-
грами, що відповідає арбутину на хроматограмі роз-
чину порівняння�� Також на хроматограмах розчинів 
витяжок з листя мучниці звичайної виявилось дві ко-
ричневі зони та три блакитні��

При хроматографічному дослідженні фенольних 
сполук витяжок з листя мучниці звичайної методом 
двовимірної хроматографії на папері було виявлено 10 
речовин фенольної природи (рис��)��

Хромогенними реактивами в денному світлі, флуорес-
ценції в УФ-світлі речовини 3-5, 9-10 були попередньо 
віднесені до флавоноїдів, речовини 1-2, 6-8 – до гідрокси-
коричних кислот��

При виявленні дубильних речовин у витяжках з лис-
тя A. uva-ursi L�� після додавання залізо-амонійних галунів 
розчини стали синього кольору, випав темно-синій осад, 
що свідчить про наявність танінів, які гідролізуються��

При ТШХ аналізі іридоїдів після обробки реактивом 
Шталя з’являлися сіро-сині плями речовин, які за величи-
ною Rf та характером флуоресценції відповідали аукубіну 
(Rf = 0,42) та каталполу (Rf =0,13)��

Результати кількісного визначення основних груп БАР 
у п’яти водних витяжках з листя мучниці звичайної наве-
дені в таблиці��

Встановлено кількісний вміст основних груп фе-
нольних сполук та іридоїдів у витяжках з листя мучниці 
звичайної�� Одержані витяжки багаті на похідні арбути-
ну, гідроксикоричні кислоти, флавоноїди та дубильні 
речовини��

З даних, наведених у таблиці, видно, що найбільше 
вилучення основних діючих речовин з сировини забез-
печують саме перші дві стадії екстрактації, що становить 
майже 98 % за всіма показниками, тому доцільно екстра-
кцію водою очищеною з цієї сировини проводити двічі, а 
подальша екстракція призводить до перевитрати енерге-
тичних та трудових ресурсів��

Висновки
у витяжках з листя мучниці звичайної було вияв-

лено та встановлено кількісний вміст похідних гідрохі-
нону, гідроксикоричних кислот, флавоноїдів та поліфе-
нолів. Встановлено, що оптимальна кратність водної 
екстракції з цієї сировини становить два рази, що має 
бути використано при розробці технології одержання 
нового сухого екстракту з листя мучниці звичайної.

Рис. Схема двовимірної ПХ першого водного екстракту з 
листя A. uva-ursi L.
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Таблиця
Вміст основних груп БаР у витяжках з листя мучниці звичайної

Показники Кількісний вміст у сухому залишку витяжки, %
1 2 3 4 5

сухий залишок 14,79±0,06 9,95±0,05 1,61±0,02 0,45±0,03 0,18±0,02
Арбутин 13,42±0,03 15,64±0,02 0,78±0,04 1,28±0,01 1,60±0,01
сума гідроксикоричних кислот 2,40±0,06 1,60±0,01 0,25±0,06 0,15±0,01 0,12±0,03
сума флавоноїдів 1,66±0,03 1,68±0,02 0,43±0,05 0,13±0,03 0,08±0,02
сума фенольних сполук 8,88±0,02 5,73±0,03 1,02±0,01 0,60±0,02 1,00±0,02
сума іридоїдів 0,30±0,01 0,18±0,02 0,05±0,01 - -


