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Дослідження з обґрунтування умов отримання
олійного екстракту фітокомпозиції
Актуальність. Ліпофільні вилучення (ЛВ) з ЛРС є перспективним джерелом низки біологічно активних
речовин, а саме: вітамінів, пігментів, ефірних олій тощо, які сприяють виявленню широкого спектра фармакологічної активності (антиоксидантної, антибактеріальної, протизапальної, репаративної), завдяки чому їх активно застосовують у фітотерапії та косметології. Під час отримання ЛВ потрібно забезпечити максимальний
вихід біологічно активних сполук (БАС) із необхідною фармакологічною дією.
Метою дослідження було визначення залежності виходу біологічно активних речовин від концентрації
етанолу, використовуваного для зволоження сировини під час отримання олійного екстракту із суміші ЛРС.
Матеріали та методи. Досліджували зразки олійних екстрактів із фітокомпозиції, що містить шавлії траву,
евкаліпту листя, нагідок квітки, ромашки квітки у співвідношенні (2:1:1:1), отримані за різною технологією.
Ефективність екстракції контролювали за виходом каротиноїдів та хлорофілу. Кількісний вміст зазначених пігментів визначали спектрофотометричним методом.
Результати та їх обговорення. У ході проведених досліджень доведено, що попереднє змочування фітокомпозиції етанолом сприяє більш повному вилученню каротиноїдів та хлорофілу. Визначено, що максимальний вихід зазначених біологічно активних речовин (БАР) відбувається у разі замочування суміші ЛРС 70 % етанолом.
Висновки. За результатами дослідження кількісного вмісту суми пігментів виявлено, що зволоження
суміші ЛРС 70 % водно-спиртовим розчином за температури 25 ± 5 °С підвищує вихід хлорофілів та каротиноїдів
із фітокомпозиції, що містить шавлії лікарської траву, евкаліпту листя, нагідок квітки, ромашки квітки у співвідношенні (2:1:1:1).
Ключові слова: олійні екстракти; технологія; спектрофотометрія; каротиноїди; хлорофіл.
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Research to substantiate the conditions of obtaining the oil extract of phytocomposition

Topicality. Lipophilic extractions (LE) from mediсinal herbs is a promising source of a number of biologically active
substances, namely vitamins, pigments, essential oils, etc., which contribute to the detection of a wide range of pharmacological activity: antioxidant, antibacterial, anti-inflammatory, reparative, making them widely used in phytotherapy
and cosmetology. While obtaining LE the maximum output of biologically active compounds (BAC) must be provided to have
the required pharmacological action.
Aim. To determine the dependence of the output of biologically active substances from the concentration of ethanol,
used for humidification of raw materials in obtaining an oil extract from a mixture of medicinal herbal material (MHM).
Materials and methods. Were examined the samples of oil extracts from phytocomposition containing Salviae
herba, Eucalypti folia, Calendulae flores, Сhamomillae flores in the ratio (2:1:1:1), obtained by different technology. The extraction efficiency was monitored by the yield of carotenoids and chlorophyll. The quantitative content of these pigments
was determined by spectrophotometry method.
Results and discussion. In the course of research it was established that the previous humidification of phytocomposition with ethanol contributes to more complete yield of carotenoids and chlorophyll. It was determined that the maximum output of these BAS occurs after humidification of a mixture of MHM with 70 % ethanol.
Conclusions. According to the results of the study of quantitative content of chlorophylls and carotenoids amount,
it has been shown that the humidification of a mixture of MHM with 70 % alcohol solution at a temperature of 25 ± 5 °C
increases the yield of BAS from the phytocomposition containing Salviae herba, Eucalypti folia, Calendulae flores, Сhamomillae
flores in ratio (2:1:1:1).
Key words: oil extracts; technology; spectrophotometry; carotenoids; chlorophyll
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Исследования по обоснованию условий получения масляных экстрактов
фитокомпозиции

Актуальность. Липофильные извлечения (ЛИ) из ЛРС являются перспективным источником ряда биологически активных веществ, а именно: витаминов, пигментов, эфирных масел и т.п., которые обладают широким
спектром фармакологической активности (антиоксидантной, антибактериальной, противовоспалительной, репаративной), благодаря чему их активно используют в фитотерапии и косметологии. При получении ЛО следует
обеспечить максимальный выход биологически активных соединений (БАС), которые имеют необходимое фармакологическое действие.
Целью исследования было определение зависимости выхода биологически активных веществ от концентрации этанола, который использовали для увлажнения сырья при получении масляного экстракта из смеси ЛРС.
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Материалы и методы. Исследовали образцы масляных экстрактов из фитокомпозиции, содержащей шалфея траву, эвкалипта листья, календулы цветки и ромашки цветки в соотношении (2:1:1:1), полученные по разной технологии. Эффективность экстракции контролировали по выходу каротиноидов и хлорофилла. Количественное
содержание указанных пигментов определяли спектрофотометрическим методом.
Результаты и их обсуждение. В ходе проведенных исследований установлено, что предварительное смачивание фитокомпозиции этанолом способствует более полному извлечению каротиноидов и хлорофилла.
Определено, что максимальный выход указанных биологически активных веществ (БАВ) происходит при замачивании
смеси ЛРС 70 % этанолом.
Выводы. По результатам исследования количественного содержания суммы пигментов установлено, что
увлажнение смеси ЛРС 70 % водно-спиртовым раствором при температуре 25 ± 5 °С повышает выход хлорофиллов и каротиноидов из фитокомпозиции, содержащий траву шалфея, листья эвкалипта, цветки календулы
и ромашки цветки в соотношении (2:1:1:1).
Ключевые слова: масляные экстракты; технология; спектрофотометрия; каротиноиды; хлорофилл.

ВСТУП
У сучасній фітотерапії та косметології широко
використовують вилучення із лікарської рослинної
сировини (ЛРС) ліпофільної природи.
Ліпофільні вилучення (ЛВ) з ЛРС є перспективним джерелом низки біологічно активних речовин,
а саме: вітамінів, пігментів, ефірних олій тощо, які
сприяють прояву широкого спектра фармакологічної активності – антиоксидантної, антибактеріальної, протизапальної, репаративної тощо [1, 2].
Для отримання (ЛВ) застосовують екстракційні
технології з використанням різноманітних екстрагентів: рослинних олій і мінеральних масел, спиртів,
ефіру, хлороформу, гексану, суміші органічних розчинників; а також екстракцію скрапленими газами.
Одним із різновидів ЛВ є олійні екстракти (ОЕ), технологія яких є достатньо тривалою та малоефективною. Тому для інтенсифікації процесу, забезпечення
повного вилучення БАР із ЛРС екстракції проводять
за підвищеної температури, сировину попередньо змочують етанолом різної концентрації, використовують
суміш екстрагентів, застосовують ступеневу екстракцію тощо [3]. На процес екстрагування БАС з ЛРС впливає низка чинників: властивості сировини, природа
екстрагенту, метод та умови екстракції тощо. Під час
отримання ЛВ потрібно забезпечити максимальний
вихід БАС з необхідною фармакологічною дією.
Метою дослідження було вивчення залежності
виходу біологічно активних речовин від концентрації етанолу, який використовували для зволоження
сировини під час отримання олійного екстракту із
суміші ЛРС.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Досліджували зразки олійних екстрактів із фітокомпозиції, що містить шавлії листя (Salviae Folia)
(виробник ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола»,
серія 61219), евкаліпту листя (Eucalypti Folia) (виробник ПрАТ «Ліктрави», серія 80919), нагідок квітки
(Calendulae Flores) (ПрАТ «Ліктрави», серія 61019),
ромашки квітки (Matricariae Flores) (виробник ТОВ
«Ключі здоров’я», серія 021019) у співвідношенні
(2:1:1:1), отримані за різною технологією. Екстракт
отримували після попереднього зволоження етанолом різної концентрації і набухання сировини про-

тягом 1 години: зразок № 2 – 40 % етанолом; зразок
№ 3 – 50 % етанолом; зразок № 4 – 70 % етанолом.
Зволожену сировину заливали у співвідношенні 1:5
кукурудзяною олією й екстрагували на водяній бані
протягом 4 ± 0,5 годин за температури екстракції
55 ± 5 °С, періодично перемішуючи. Зразок № 1 отримували за аналогічною технологією, однак без попереднього змочування сировини етанолом. Отримані
екстракти відрізнялися за інтенсивністю забарвлення
і мали колір від зеленувато-жовтого для екстракту,
отриманого без попереднього зволоження, до інтенсивного темно-зеленого кольору екстракту, отриманого після зволоження 70 % етанолом.
Ефективність екстракції контролювали за виходом пігментних сполук – каротиноїдів та хлорофілу.
Кількісний вміст зазначених пігментів визначали
спектрофотометричним методом на спектрофотометрі
Specord 200 №222U132 (Analitik Zena, Німеччина).
Методика кількісного визначення
Випробовуваний розчин. 2,000 г олійного екстракту поміщають у мірну колбу місткістю 100,0 мл, розчиняють у гексані та доводять об’єм тим же розчинником до мітки.
Компенсаційний розчин. Гексан.
Вимірюють оптичну густину отриманого розчину
на спектрофотометрі за довжин хвилі 448 нм і 671 нм.
Кількісний вміст суми каротиноїдів (Х, мг) у перерахунку на β-каротин розраховували за формулою:
.
.1000 .100
,
Х = А 100
m .2773 .100

де: А − оптична густина гексанового екстракту за довжини хвилі 448 нм; m − маса наважки олійного екстракту, г; 2773 − питомий показник поглинання β-каротину в гексані за 450 ± 5 нм.
Кількісний вміст суми хлорофілів, у мг/100 г, розраховували за формулою:
.
.1000 .100
,
Х = А 100
m .944,5.100

де: А – оптична густина розчину в максимумі поглинання 670 нм; – наважка олійного екстракту, г;
944,5 – питомий показник поглинання хлорофілу а
за 667 ± 3 нм.
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Рис. 1. Спектр поглинання олійного екстракту (зразок 1) в гексані у видимій області

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Згідно з аналізом літературних джерел виявлено, що ЛРС містить ефірні олії, каротиноїди, флавоноїди, хлорофіл [4].
Ефективність екстракції ліпофільних речовин та
збагачення вилучення гідрофільними компонентами
залежить від багатьох чинників [5-9], відбувається
за попереднього зволоження ЛРС водно-спиртовою
сумішшю з різною концентрацією етанолу. Ефективність екстракції збільшується в разі використання

етанолу в концентрації від 40 до 70 % і знижується
за підвищення вмісту етанолу в суміші до 90 % [10-11].
Для визначення кількості рослинних пігментів
(каротиноїди і хлорофіли), які переходять в олійний
екстракт у разі екстрагування кукурудзяною олією
під час зволоження сировини етиловим спиртом різної концентрації (40 %, 50 % і 70 %) та без попереднього зволожування, вимірювали оптичну густину
гексанових розчинів одержаних екстрактів на спектрофотометрі в інтервалі довжини хвиль 350-800 нм,

Рис. 2. Спектр поглинання олійного екстракту (зразок 2) в гексані у видимій області
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Рис. 3. Спектр поглинання олійного екстракту (зразок 3) в гексані у видимій області

використовуючи гексан як компенсаційний розчин.
Паралельно в тих же умовах реєстрували абсорбційний спектр розчину олії кукурудзяної в гексані. Спектри
досліджуваних екстрактів наведено на рис. 1-4.
У спектрах поглинання розчинів зразків екстрактів №№ 2-4 (рис. 2-4) в гексані можна виділити основні

максимуми поглинання: перший – за λ – 411 нм,
другий – за 534 нм, третій – за 611 нм і четвертий –
за 670 нм, характерні для хлорофілу та його похідних.
Наявність плечей у ділянках 430-432 нм, 444-448 нм
і 478-480 нм свідчить про присутність суми речовин каротиноїдної будови. У спектрах поглинання

Рис. 4. Спектр поглинання олійного екстракту (зразок 4) в гексані у видимій області

[55]

ISSN 2311-715X (Print)

Український біофармацевтичний журнал, № 4 (65) 2020

ISSN 2519-8750 (Online)
Таблиця

КІЛЬКІСНИЙ ВМІСТ КАРОТИНОЇДІВ ТА ХЛОРОФІЛУ ЗАЛЕЖНО
ВІД УМОВ ЕКСТРАГУВАННЯ ФІТОКОМПОЗИЦІЇ
Екстрагент/умови екстрагування
Кукурудзяна олія
Олійний екстракт

Олійний екстракт, отриманий
після зволоження етанолом

40 %
50 %
70 %

Кількісний вміст каротиноїдів
у перерахунку на β-каротин, в мг/100 г
–
0,97
2,23
3,85
4,48

Вміст суми хлорофілу, в мг/100 г
–
2,12
5,72
8,05
10,77

0,7
0,6

Оптична густина, А

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
400

450

500

550

600

650

700

750

800

-0,1
Довжина хвилі, nm
Олійний екстракт після зволоження 40 % етанолом
Олійний екстракт після зволоження 50 % етанолом
Олійний екстракт після зволоження 70 % етанолом

Олійний екстракт
Олія кукурудзяна

Рис. 5. Спектри поглинання дослідних екстрактів та екстрагенту в гексані у видимій області
гексанового розчину екстракту № 1 (рис. 1) спостерігаються плечі в ділянці 395-408 нм і максимуми за
довжин хвилі 533 нм і 670 нм з незначною інтенсивністю оптичної густини близько 0,05.
Суму каротиноїдів у перерахунку на β-каротин
і хлорофіл визначали методом питомого показника
поглинання з урахуванням даних літератури [12, 13].
Як свідчать результати дослідження, наведені
в таблиці, у разі використання етанолу для зволоження суміші ЛРС підвищується вихід як хлорофілів,
так і каротиноїдів порівняно з олійною екстракцією
без зволоження в 5,1 і 4,6 раза відповідно. Визначено, що використання 70 % етанолу як зволожувача
збільшує вихід БАС в 2 рази порівняно з 40 % етанолом (з 2,23 до 4,48 мг/% для каротиноїдів і з 5,72 до
10,77 мг/% для хлорофілу).
Наочно збільшення виходу БАР продемонстровано на рис. 5, де наведено спектри поглинання розчинів зразків екстрактів порівняно з екстрагентом.
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Отже, отримання олійного екстракту з найбільшою кількістю рослинних пігментів (каротиноїдів та
хлорофілів) варто проводити після попереднього зволоження сировини 70 % етиловим спиртом.
ВИСНОВКИ
1. Вивчено вплив полярних розчинників на оптимізацію вивільнення біологічно активних сполук
в олійні екстракти.
2. Визначено, що зволоження 70 % водно-спиртовим
розчином суміші ЛРС за температури 25 ± 5 °С
підвищує вихід БАС з фітокомпозиції, що містить
шавлії траву, евкаліпту листя, нагідок квітки, ромашки квітки у співвідношенні (2:1:1:1).
3. Рекомендовано екстракцію композиції ЛРС кукурудзяною олією проводити за температури 55 ± 5 °С
протягом 4 ± 0,5 год у співвідношенні 1:5 (сировина : готовий продукт).
Конфлікт інтересів: відсутній.
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