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51-52. ИСПИТИВАЊЕ ЛЕКОВИТИХ МАСТИ-ОДРЕЂИВАЊЕ САДРЖАЈА КОРТИЛОЗОНА 

 

Препарат : Hydricortison mаст за очи и кожу (100 g масти садржи 1 g кортизолона). 

 

Метода: Спектроскопија у видљивој области 

 

Припрема раствора стандарда: 

Одмери се тачно 15 mg стандардне супстанце кортизолона, пренесе у мерни суд од 

100 ml, ратвори у апcолутном етанолу и допуни до ознаке. Концентрација овако 

припремљеног ратвора је 0,15 mg/ml . 

 

Припрема раствора узорка: 

У такленој чаши одмери е 1,5 g Hydricortison mасти (количина која адржи 15 mg  

кортизолона), додаjе 30ml апсолутног етанола и пажљиво се загрева док се маст не 

раствори. Након хлађења, издвојена течност се филтрира преко вате, у мерни суд од 

100 ml. Вата се испере малом количином апсолутног етанола. Екстракција се понови 

још три пута са по 15 ml апсолутног етанола. Течност се сакупља у исти мерни суд, а 

затим се мерни суд допуни до ознаке апсолутним етанолом. Концентрација овако 

припремљеног раствора је 0,15 mg/ml Eкстракт мора да буде бистар и свеже 

припремљен. 

 

Припрема раствора за мерење 

У три мерна суда од 25 ml припреме се следећи раствори: 

 1 ml раствора срандарда и 9 ml апсолутног етанола 

 1 ml раствора узорка и 9 ml апсолутног етанола 

 10 ml апсолутног етанола (слепа проба). 

 

У сва три мерна суда дода се по 1 ml 1% тетраметиламонијум-хидроксид и по 1 ml 0,5% 

трифенилтетразолијум-хлорида. Овако припремљен раствор остави се да стоји око  

30 min заштићен од светлости. Затим се у сваки раствор дода по 2 ml глацијалне 

сирћетне киселине и допуни се апсолутним етанолом до ознаке. 

 

Мерење:  

Мерење се врши на UV-VIS спектрофотометру, у видљивој области. Апсорбанције 

раствора стандарда и узорка измере се на радној таласној дужини од λ=485nm уз 

припремљену слепу пробу. Методом стандарда израчуна се садржај кортизолона у 

масти, према изразу: 
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