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Abstract  

Aim. Determination of technological parameters and numerical indicators of white mulberry leaves. 

Results. Technological parameters of raw materials were determined: specific mass, bulk mass, volumetric 

mass, porisity, porosity and free volume of the layer, as well as numerical indicators (loss in mass after drying, 

total ash, ash insoluble in hydrochloric acid). 

Анотація 

Мета. Визначення технологічних параметрів та числових показників шовковиці білої листя. 

Результати. Було визначено технологічні параметри сировини: питому масу, об`ємну масу, насипну 

масу, пористість, порізність і вільний об`єм шару, а також числові показники (втрату в масі при висушу-

ванні, золу загальну, золу, нерозчинну в хлористоводневій кислоті). 
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Вступ.  
Шовковиця біла (Morus alba L.) родини Шов-

ковицеві (Moraceae) є відомою плодовою, лікарсь-

кою і декоративною рослиною.  

Науковцями різних країн досліджено, насам-

перед, хімічний склад плодів шовковиці білої. Ві-

домо, що вони багаті на білок (10,15 – 15 %), вугле-

води (до 71 %), макро- та мікроелементи (N, P, K, 

Mg, Mn, Ca, Zn, Cu, Fe та Se), аскорбінову кислоту 

(15,2 г/100 г), β-каротин (13,7 мг/100 г). Плоди міс-

тять флавоноїди (антоціани, кверцетин – 15,2 мкг/г, 

кемпферол – 5,8 мкг/г, апігенін – 3,5 мкг/г та їх глі-

козиди, а також рутин – 293,5 мкг/г), фенольні кис-

лоти (похідні коричної кислоти складають 0,36 – 

1,29 мг/г, похідні бензойної кислоти – 0,81–2,33 
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мг/г, хлорогенова кислота – 226 мг/г, галова кис-

лота – 8,9 мг/г); жирні кислоти (лінолеву кислоту – 

57,26 % від суми, пальмітинову кислоту – 22,42 % 

від суми, олеїнову кислоту – 10,5 % від суми, стеа-

ринову кислоту – 4,27 % від суми, міристинову ки-

слоту – 0,98 % від суми жирних кислот), алкалоїди, 

стероли, стільбени та інші сполуки [1, 2]. 

За хімічним складом листя Morus alba L. не по-

ступаються плодам рослини. Біологічно активні ре-

човини листя представлені: білками, вуглеводами, 

флавоноїдами, серед яких ідентифіковані 3-О-, 7-О- 

глікозиди кемпферолу і кверцетину; бензофура-

нами – 17,9 %, фенольними кислотами – 10,7 %, ал-

калоїдами – 6,4 %, кумаринами – 3,6 %, стільбенами 

– 0,7 %, фітостеролами, танінами, амінокислотами. 

Також листя містить леткі сполуки, серед яких при-

сутні альдегіди, складні ефіри, кетони та окси-

генвмісні терпени. З органічних  кислот були іден-

тифіковані: лимонна кислота (0,26 – 3,85 мг/г), яб-

лучна кислота (7,37 – 12,49 мг/г), винна кислота 

(0,085 – 0,212 мг/г), бурштинова кислота (1,02 – 

5,67 мг/г), молочна кислота (0,29 – 0,83 мг/г), фума-

рова кислота (0,058 – 0,39 мг/г), оцтова кислота 

(0,029 – 0,1 мг/г), хлорогенова, галова, ванільна, гі-

дроксібензойна, п-кумарова, протокатехова та фе-

рулова кислоти [1, 2]. Листя накопичують вітамін С 

у кількості 100-200 мг/100г, 90 % якого присутня у 

відновленій формі. Інші вітаміни представлені β-

каротином (8,4-13,1 мг/100г), вітаміном В1, фоліє-

вою кислотою. Відмічено високий вміст феруму у 

листі шовковиці білої (119,3–241,8 мг/кг) [1, 2]. 

В багатьох країнах плоди, листя, корені і кора 

шовковиці білої використовується в народній меди-

цині [1, 2, 3]. Плоди мають загальнозміцнюючу дію, 

рекомендовані при запаморочені, безсонні, неврас-

тенії, гіпертонії та цукровому діабеті. Фруктовий 

сік є очищуючим і тонізуючим засобом [2]. 

Листя відомі антибактеріальною, потогінною, 

відхаркувальною та гіпоглікемічною активністю. 

Лікарські засоби з них приймають для лікування 

лихоманки, болю та запалення очей, ангіни, голов-

ного болю та інших захворювань [2]. 

Підтверджена наявність гіпоглікемічної, гіпо-

холестеринемічної, антиоксидантної, гепатопроте-

кторної, антидепресивної, антимікробної, антивіру-

сної, протиракової, протизапальної дії екстрактів з 

плодів та листя шовковиці білої [1, 2, 3]. 

На сьогоднішній день перспективним є фарма-

когностичне вивчення лікарської рослинної сиро-

вини – листя шовковиці білої. 

Метою нашої роботи було визначення техно-

логічних параметрів та числових показників листя 

шовковиці білої, які необхідні при розробці опти-

мальної технології одержання лікарського засобу 

на основі досліджуваної сировини. 

Об’єктом дослідження було повітряно-сухе, 

подрібнене шовковиці білої листя, заготовлене в 

червні 2021 року в Харківській області (Україна) у 

фазі повного розгортання листкової пластинки. 

Матеріали і методи.  
Визначення технологічних параметрів (пито-

мої маси, об’ємної маси, насипної маси, пористості, 

порізності та вільного об’єму шару проводили за за-

гальновідомими методиками [4, 5]. 

Розрахунок питомої маси шовковиці білої ли-

стя (dу, г/см3) проводили за формулою: 

dy =
P ∙ dж

P + G − F
, 

де P – маса абсолютно сухої подрібненої сиро-

вини, г; 

G – маса пікнометра з водою очищеною, г; 

F – маса пікнометра з водою і сировиною, г; 

dж – питома маса води, г/см3 (dж = 0,9982 г/см3) 

[4, 5]. 

Розрахунок об’ємної маси шовковиці білої ли-

стя (d0, г/см3) проводили за формулою: 

d0 =
P0
V0

 

де P0 – маса неподрібненої сировини, г; 

V0 – об’єм, який займає сировина, см3 [4, 5]. 

Розрахунок насипної маси шовковиці білої ли-

стя (dн, г/см3) проводили за формулою: 

dн =
Pн
Vн

 

де Рн – маса подрібненої сировини, г; 

Vн – об’єм, який займає сировина, см3 [4, 5]. 

Після визначення вищевказаних технологіч-

них параметрів, було розраховано: пористість, по-

різність сировини та вільний об`єм шару. 

Розрахунок пористості шовковиці білої листя 

(Пс) проводили за формулою: 

Пс =
(dу − d0)

dу
, 

де dy – питома маса сировини, г/см3; 

do – об’ємна маса сировини, г/см3 [4, 5]. 

Розрахунок порізності шовковиці білої листя 

(Псл) проводили за формулою: 

Псл =
(d0 − dн)

d0
, 

де d0 – об’ємна маса сировини, г/см3; 

dн – насипна маса сировини, г/см3 [4, 5]. 

Розрахунок вільного об’єму шару шовковиці 

білої листя (V) проводили за формулою: 

V =
(dу − dн)

dу
, 

де dу – питома маса сировини, г/см3; 

dн – насипна маса сировини, г/см3 [4, 5]. 

Визначення числових показників (втрати в 

масі при висушуванні, золи загальної, золи, нероз-

чинної у хлористоводневій кислоті) проводили згі-

дно методик Державної фармакопеї України [6]. 

Результати досліджень. 

Результати визначення технологічних параме-

трів та числових показників шовковиці білої листя 

наведено в табл. 1. 

  



52 Norwegian Journal of development of the International Science No 74/2021 

Таблиця 1 

Технологічні параметри та числові показники шовковиці білої листя 

№ з/п Параметр Результати 

1. Питома маса, г/см3 1,09 ± 0,03 

2. Об’ємна маса, г/см3 0,28 ± 0,01 

3. Насипна маса, г/см3 0,21 ± 0,01 

4. Пористість 0,74 ± 0,03 

5. Порізність 0,25 ± 0,01 

6. Вільний об’єм шару 0,81 ± 0,03 

7.  Втрата в масі при висушуванні, % 6,48 ± 0,29 

8. Зола загальна, % 6,12 ± 0,26 

9. Зола, нерозчинна в хлористоводневій кислоті, % 1,17 ± 0,05 

 

Для одержання лікарських засобів, необхідно 

враховувати низку факторів, пов’язаних із власти-

востями розчинника, умовами екстракційного про-

цесу, технологічними параметрами, числовими по-

казниками, а також із анатомічною будовою і сту-

пенем подрібненості сировини. Одержані 

результати є обов’язковим етапом для розробки оп-

тимальної технології одержання лікарського засобу 

на основі листя шовковиці білої. 

Висновки. 
1. Вперше визначено технологічні параметри 

листя шовковиці білої: питому масу(1,09 ± 0,03 

г/см3), об’ємну масу (0,28 ± 0,01 г/см3), насипну 

масу (0,21 ± 0,01 г/см3), пористість (0,74 ± 0,03), по-

різність (0,25 ± 0,01), вільний об’єм шару (0,81 ± 

0,03). 

2.  Встановлено числові показники до-

сліджуваної сировини: втрату в масі при висушу-

ванні (6,48 ± 0,29 %), золу загальну (6,12 ± 0,26 %), 

золу, нерозчинну в хлористоводневій кислоті (1,17 

± 0,05 %).  

3. Одержані результати будуть використані в 

подальших дослідженнях щодо створення фітоза-

собів на основі листя шовковиці білої. 
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