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Вступ. Одним із шляхів вирішення проблеми розширення асортименту 

вітчизняних гомеопатичних препаратів є впровадження промислової переробки 

рослин, що зарекомендували себе як такі, що ефективно використовуються в 

традиційній медицині та одночасно мають достатню сировинну базу. Таким 

об’єктом є горіх чорний Juglans nigra L. родини Juglandaceae L., який здавна 

використовувався як загальнозміцнюючий, імуномоделюючий та 

протипаразитарний засіб. Проте на вітчизняному ринку засіб представлений 

майже виключно закордонними аналогами. Тому біотехнологічні дослідження 

горіху чорного, розробка його вітчизняної маловідходної комплексної 

переробки дуже важлива та своєчасна [1].  

Материали та методи. Як об’єкт дослідження використовували зелений 

оплодень горіху чорного, заготовлений в 2020 році в Харківській області 

(Васищево) в червні– вересні [2].  

Визначення якісного та кількісного хімічного складу лікарської рослинної 

сировини необхідно, передусім для того, щоб проводити контроль сировини, 

постадійний контроль виробництва та стандартизацію кінцевого продукту, що 

дозволить гарантувати якість та сталість складу препарату. Для проведення 

фізико-хімічного аналізу готовили спиртову та ефірну витяжку із свіжого 

оплодня горіха.  

Для кількісного визначення флавоноїдів використовували методику 

спектрофотометричного визначення. Встановлено, що максимум поглинання 

комплексів флавоноїдів оплодня горіха чорного з алюміній хлоридом 

знаходиться в області 398 нм. Вміст флавоноїдів розраховували по спектру в 

перерахунку на флавоноїд лютеолін C15H10O6. В якості стандартного розчину 

використовували спиртовий розчин лютеоліну в 70% етиловому спирті. На 

спектрі комплексу лютеоліну з алюміній хлоридом, що був записаний відносно 

спиртового розчину лютеоліну без алюміній хлориду, спостерігався максимум 

поглинання при довжині хвилі 395 нм.  

Визначення флавоноїдів проводили наступним чином. Аналітичну пробу 

сировини подрібнювали до розміру частинок, що проходять крізь сито з 

отворами діаметром 1 мм. Близько 5 г (точне навішування) подрібненої 

сировини поміщали в колбу з шліфом місткістю 300 мл, додають 200 мл 95% 

спирту. Колбу закривали, зважували з похибкою +0,01 г, потім приєднували к 

зворотного холодильнику та нагрівали на киплячій водяній бані протягом 3,5 ч. 

Колбу охолоджували до 298 К, зважували та доводили масу колби до 

початкової 95% спиртом. Витяжку фільтрували через паперовий фільтр, 

відкидаючи перші 20 мл фільтрату. 50 мл фільтрату переносили в круглодонну 

колбу об’ємом 250 мл та відганяли спирт під вакуумом. Сухий залишок в колбі 

промивали 3 рази по 20 мл діхлоретаном, що насичений водою. Потім вміст 
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колби кількісно переносили в мірну колбу об’ємом 100 мл за допомогою 

буферного розчину рН 9,0 чотири рази порціями по 20 мл. Об’єм розчину в 

мірній колбі доводли до мітки тим же буферним розчином та перемішували. 

Вміст колби переносили в воронку об’ємом 250 мл та очищували діхлоретаном 

4 рази порціями по 20 мл. В мірну колбу об’ємом 25 мл переносили 1 мл 

очищеного розчину, доводили об’єм буферним розчином рН 9,0 до мітки та 

перемішували. Оптичну щільність отриманого розчину вимірювали на 

спектрофотометрі в кюветі з товщиною шару 10 мм при довжині хвилі 310±2 

нм. В якості розчину порівняння використовували буферний розчин рН 9,0. 

Паралельно вимірювали оптичну щільність стандартного розчину 

лютеоліна. 

Вміст суми флавоноїдів в перерахунку на лютеолін в абсолютно сухій 

сировині (X, %) розраховували за рівнянням: 

 

X = (А  m0  200  100  25  100  100) / (А0  m  50  100  50  (100 – W)) 

X = (А  m0  200  100) / (А0  m  (100 – W) 

 

де А – оптична щільність досліджуваного розчину; 

А0 – оптична щільність стандартного розчину лютеоліна; 

m – маса сировини, г; 

m0 – маса лютеоліна, г; 

W – втрата маси при висушуванні сировини у відсотках. 

 

Результати та їх обговорення. Одержані дані за даною методикою 

дозволили визначити кількісний вміст суми флавоноїдів в оплодні чорного 

горіха та спиртових витяжках із нього в перерахунку на лютеолін. Отримані 

результати проведених досліджень свідчать, що методика кількісного 

визначення відтворювана та похибка одиничного визначення не перевищує 

±2,5%. 

 

Список литератури: 

1. Owumi S.E. Protective effect of Juglans nigra on sodium arsenite-induced toxicity 

in rats / S.E. Owumi, O.A. Odunola, M.A. Gbadegesin, K.L. Nulah. 

Pharmacognosy Res. 2013. V. 5(3). P. 183–188.  

2. Близнюк О.М. Оптимізація ультразвукового екстрагування в біотехнології 

фітопрепаратів горіха чорного Juglans Nigra L. / О.М. Близнюк, Н.Ю. 

Масалітіна, С.І. Самойленко // В кн.: ХIV Міжнародна науково-практична 

конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні 

дослідження молодих науковців», 01–04 грудня 2020 року / за ред. проф. Є.І. 

Сокола. Харків : НТУ «ХПІ», 2020. С. 335. 

  


