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Вступ
Одним з основних направлень розвитку фармацевтичної науки і 

практики є вдосконалення процесу екстракції лікарської рослинної 
сировини (ЛРС) з метою збільшення виходу біологічно активних ре-
човин, які використовується для створення високоефективних та без-
печних фітопрепаратів, що мають ряд переваг у порівнянні з препа-
ратами синтетичного походження [3]. Вміст екстрактивних речовин є 
важливою характеристикою, яка надає можливість встановити якість 
екстракту, отриманого з ЛРС. Процес вилучення екстрактивних речо-
вин залежить від ряду факторів, таких як розмір сировини, тривалість 
екстракції та температури [4]. В нашій роботі для отримання екстрактів 
ми користувалися сучасним обладнанням – екстрактором серії Timatic 
Micro (Technolab, Italy), перевагами застосування якого є значні показ-
ники ступеня виснаження сировини в процесі нетривалої екстракції [7].

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дана робота виконана у відповідності з планом науково-дослідних 
робіт Національного фармацевтичного університету та є фрагмен-
том теми “Технологія одержання оригінальних та комбінованих 
фармацевтичних засобів у різних лікарських формах” (№ держре-
єстрації 0108U009174).

Мета роботи: визначення екстрактивних речовин у ЛРС, отри-
маних екстрактах, визначення ступеня виснаження сировини для 
вибору оптимального режиму процесу екстракції та подальше ви-
робництво сиропу для лікування застудних захворювань на основі 
отриманого комплексного екстракту.

Матеріали та методи дослідження
В якості об’єктів дослідження були обрані подрібнені листя по-

дорожника великого, плюща звичайного та шавлії лікарської, роз-

мір часток яких складав 1–3 мм, та екстракти на їх основі, у тому 
числі і комплексний. Екстрагування рослинної сировини у екстра-
кторі Timatic Micro [5, 6] методом перколяції при дії тиску в 4,80 Бар 
протягом двох, чотирьох та шістьох годин і попереднім настоюван-
ням сировини протягом 1 години.

Визначення екстрактивних речовин у сировині проводили згід-
но методики ДФ СРСР XI вид., Вип. 1 та екстрактивних речовин 
(сухого залишку) у екстрактах за методикою ДФУ 1 вид., Доп. 1 [1, 2].

Отримані результати та їх обговорення
Результати визначення вмісту екстрактивних речовин у сирови-

ні наведені в таблиці 1. 
Таблиця 1

Вміст екстрактивних речовин у кожному виді рослинної 
сировини (n=3, P=95%)

Лікарська рослинна сировина Вміст екстрактивних речовин, %
Листя подорожника великого 39,32±0,94
Листя плюща звичайного 34,19±1,95
Листя шавлії лікарської 30,82±0,25
Суміш 38,17±1,54
Як видно з таблиці 1, найбільший вихід екстрактивних речовин 

з сировини спостерігається у подорожника великого та трохи мен-
ше у суміші сировини (39,32% та 38,17% відповідно), а найменший 
вихід – у листі шавлії лікарської (30,82%).

Отримані результати з визначення екстрактивних речовин у 
водних витяжках при різній тривалості процесу екстракції наведе-
ні в таблиці 2. 

Таблиця 2
Вміст екстрактивних речовин у витяжках (n=3, P=95%)

Екстракти (1:10) Вміст екстрактивних речовин, %
2 год. 4 год. 6 год.

Подорожника 32,65±0,16 31,08±0,22 30,99±0,56
Плюща 25,37±0,37 24,02±0,20 23,40±0,10
Шавлії 18,95±0,18 20,64±0,13 19,11±0,19
Поліекстракт 29,63±0,23 30,10±0,04 27,68±0,46
З табл.2 видно, що найбільший вихід екстрактивних речовин у 

екстракті подорожника та плюща відбувається при екстрагуванні 
протягом двох годин (32,65% та 25,37% відповідно), а у комплексно-
му екстракті та екстракті шавлії – при чотирьохгодинної екстракції 
(30,10% і 20,64% відповідно). 
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Але незначний розбіг результатів у комплексній витяжці між двох- 
та чотирьохгодинною екстракцією вказує на можливість проведення 
екстрагування суміші впродовж 2 годин в якості оптимального режиму.

Ступінь виснаження сировини розраховували за формулою:

Отримані дані наведені на рисунку.
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Рис. Ступінь виснаження сировини. 
З рисунку видно, що ступінь виснаження сировини у комплек-

сному екстракті, отриманому протягом 4 годин, несуттєво вищій, 
ніж при екстрагуванні впродовж 2 годин.

Висновки
1. Нами проведено визначення екстрактивних речовин у сировині, 

отриманих екстрактах та визначено ступінь виснаження сировини.
2. За результатами порівняльного аналізу було встановлено, що для 

отримання поліекстракту у співвідношенні сировини та екстрагенту 
1:10 достатньо проводити екстрагування протягом двох годин, оскіль-
ки дані не дуже різняться від показників чотирьохгодинної екстракції.

3. Подальшим нашим дослідженням є встановлення вмісту осно-
вних діючих компонентів комплексного екстракту, отриманого 
протягом двохгодинного екстрагування за допомогою лаборатор-
ного екстрактора серії Timatic Micro.
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Резюме
Бондаренко А.С., Гладух Є.В. Порівняльний аналіз екстрактивних ре-

човин у лікарській рослинній сировині, отриманих екстрактах на її основі та 
визначення ступеня виснаження сировини.

Наведено результати визначення екстрактивних речовин у сиро-
вині, екстрактах та визначено ступінь виснаження сировини. Обрано 
оптимальний режим процесу екстракції.
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Резюме

Бондаренко А.С., Гладух Е.В. Сравнительный анализ экстрактивных 
веществ в лекарственном растительном сырье, полученных экстрактах на 
его основе и определение степени истощения сырья.

Приведены результаты определения экстрактивных веществ в 
сырье, экстрактах и определена степень истощения сырья. Выбран 
оптимальный режим процесса экстракции.

Ключевые слова: экстрактивные вещества, процесс экстракции, полиэкстракт.
Summary

Bondarenko A.S., Gladukh Ye.V. Comparative analysis of extractive 
substances in herbal raw material, its extracts, defi nition of the raw materials 
depletion degree. 

The results of the extractives determination in the raw materials, extracts 
are given and the level of depletion of raw materials has been determined. 
The optimal mode of the extraction process has been selected.
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