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Дослідження з розробки технології соку очитку

великого як біогенного стимулятора для одержання
лікарських засобів
Завдяки комплексу біологічно активних речовин (БАР) у нативному стані соки отримують щодалі більшу популярність у фармації та медицині. Нас зацікавила рослина очиток як
потужний біогенний стимулятор. Незважаючи на широке розповсюдження у світі та Україні,
рослини роду Sedum L. (Очиток) використовують мало.
Метою роботи є визначення технологічних параметрів процесу одержання соку з очитку
великого для розробки технології його отримання в аптечних та промислових умовах і подальшого використання у фармації та медицині.
Результати. Обґрунтовано оптимальний метод одержання свіжого соку з очитку великого
трави в результаті використання низки технологічних прийомів у такій послідовності: ферментування очитку великого трави (витримування в темному прохолодному місці за 5 ± 3 ºС)
протягом 5 діб; попереднє оброблення сировини очитку великого трави окропом; відтискання соку після витримування подрібненої сировини за температури 5 ± 3 ºС протягом доби;
очищення неосвітленого соку за швидкого нагрівання до 75-78 °С протягом 30 хв із подальшим швидким охолодженням і оброблянням 95 % етанолом; відстоювання соку очитку великого трави за температури 5 ± 3 ºС із подальшим фільтруванням; стабілізація освітленого соку
очитку великого трави етанолом 15 % і хлоретаном у кількості 0,5 %.
Висновки. Визначено критерії якості отриманого соку очитку: зовнішній вигляд, рН, сухий залишок, ідентифікація кольоровими реакціями та кількісне визначення методом спектрофотометрії (сума танінів у перерахунку на пірогалол).
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The study on the development of the technology of the Sedum maximum
juice as a biogenic stimulator for obtaining medicines

Topicality. Due to the complex of biologically active substances (BAS) in the native state, juices are becoming increasingly popular in pharmacy and medicine. We were interested in the Sedum
maximum plant as a powerful biogenic stimulant. Despite its wide distribution in the world and in
Ukraine, plants of the Sedum L. genus are rarely used.
Aim. To determine the technological parameters of the process for obtaining juice from Sedum
maximum for the development of the technology for its production in pharmacy and industrial conditions and further use in pharmacy and medicine.
Results. The optimal method of obtaining fresh juice from Sedum maximum herb using a number of technological techniques in the following sequence was substantiated: fermentation of Sedum
maximum herb (keeping in a dark cool place (5 ± 3 ºC) for 5 days; pre-treatment of the raw material
from Sedum maximum herb with boiling water; keeping the crushed raw material at a temperature of
5 ± 3 ºC during the day, purification of unclarified juice with a rapid heating to 75-78 °C for 30 min
followed by a rapid cooling and the treatment with 95 % ethanol, sedimentation of Sedum maximum
herb juice at a temperature of 5 ± 3 ºC followed by stabilization of clarified juice of Sedum maximum
herb with ethanol 15% and chloroethane in the amount of 0.5 %.
Conclusions. The following quality criteria of the Sedum maximum juice obtained have been
determined: appearance, pH, dry residue, identification by color reactions and the quantitative determination by spectrophotometry (the total amount of tannins calculated with reference to pyrogalol).
Key words: juice; Sedum maximum; technology; biogenic stimulant
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Исследования по разработке технологии сока очитка большого

как биогенного стимулятора для получения лекарственных средств

Благодаря комплексу биологически активных веществ (БАВ) в нативном состоянии соки
получают все большую популярность в фармации и медицине. Нас заинтересовало растение
очиток как мощный биогенный стимулятор. Несмотря на широкое распространение в мире и
Украине, растения рода Sedum L. (Очиток) используются мало.
Целью работы является определение технологических параметров процесса получения
сока из очитка большого для разработки технологии его получения в аптечных и промышленных условиях и дальнейшего использования в фармации и медицине.
Результаты. Обоснован оптимальный метод получения свежего сока из очитка большого
травы при использовании ряда технологических приемов в такой последовательности: ферментирование очитка большого травы (выдерживание в темном прохладном месте при 5 ± 3 °С)
в течение 5 суток; предварительная обработка сырья очитка большого травы кипятком; отжимание сока после выдерживания измельченного сырья при температуре 5 ± 3 °С в течение
суток; очистка неосветленного сока при быстром нагревании до 75-78 °С в течение 30 мин с
последующим быстрым охлаждением и обработкой 95 % этанолом; отстаивание сока очитка
большого травы при температуре 5 ± 3 °С с последующим фильтрованием; стабилизация освещенного сока очитка большого травы этанолом 15 % и хлорэтаном в количестве 0,5 %.
Выводы. Определены критерии качества полученного сока очитка: внешний вид, рН, сухой остаток, идентификация цветными реакциями и количественное определение методом
спектрофотометрии (сумма танинов в пересчете на пирогаллол).
Ключевые слова: сок; очиток большой; технология; биогенный стимулятор

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні умови життя людей, до яких з-поміж іншого належать і несприятлива екологічна
обстановка, стресові ситуації, гіподинамія тощо, зумовили так звані «хвороби цивілізації» –
захворювання, пов’язані з ослабленням адаптаційних механізмів організму, зниженням імунітету. Нестримне збільшення кількості цих захворювань, що часто постають причиною втрати працездатності і навіть інвалідизації, робить
актуальною проблему розробки високоефективних лікарських засобів адаптогенної і імуностимулятивної дії – препаратів біогенних стимуляторів.
Біогенні стимулятори – речовини, що утворюються в ізольованих тканинах тваринного
і рослинного походження в процесі пристосування їх до несприятливих умов середовища
(зміни температурного режиму, висоти над рівнем моря тощо) і виявляють біологічну активність. Біогенні стимулятори чинять стимулювальну дію на обмін речовин, активують захисні й регенераторні функції організму. Близько
30 років тому дійсний член Академії медичних
наук, професор В. П. Філатов уперше запропонував новий метод лікування хворих на основі таких активних речовин і назвав його «тканинна терапія». Учений вводив до організму хворого біогенні стимулятори, вважаючи, що вони
активізують життєві сили пацієнта й підвищують стійкість до несприятливих умов, що призводить до одужування [1, 2].
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Назву «біогенні стимулятори» академік В. П. Філатов запропонував для зазначення речовин тваринного та рослинного походження, які здатні
стимулювати метаболізм (обмін речовин), імунітет і прискорювати регенерацію (відновлення). Механізм впливу біогенних стимуляторів
на організм полягає в зміні активності низки
ферментів, при цьому в одних органах підсилюється оксидантна ланка ланцюга клітинного
дихання, а в інших – антиоксидантна. Вважають,
що активування відбувається завдяки приєднанню біогенних стимуляторів до білкової частини
ферменту. Зміна активності ферментів призводить до ендокринної перебудови: підвищується утворення гормонів гіпофіза, які зумовлюють посилення інкреторної функції насінників,
надниркової, щитоподібної та підшлункової
залоз [2].
У медичній практиці як біогенні стимулятори наразі використовують лікарську рослинну
сировину, гриби, торф, лиманні грязі тощо [2].
Фітопрепарати є близькими до ендогенних біорегуляторних сполук, проте основними біостимуляторами вважають алое деревовидне, каланхое перисте, калізію запашну, очиток великий,
березовий гриб (чагу) тощо [3, 4].
Основна особливість препаратів біогенних
стимуляторів полягає в активізації захисних систем організму, переважно ферментних систем,
імунобіологічної реактивності; нормалізації гормональних функцій, процесів збудження і гальмування у центральній нервовій системі.
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Як потужний біогенний стимулятор становить певний науковий інтерес для дослідників
рослина очиток [4, 5]. Однак, попри широке розповсюдження у світі та Україні, рослини роду
Sedum L. (Очиток) використовують мало.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Рослинні соки, або фітосоки (лат. phyto – рослина, succus – сік) – сукупність клітинного й позаклітинного соку свіжих рослинних органів,
який виділяється вільно [2]. Завдяки комплексу БАР у нативному стані соки отримують щодалі більшу популярність у фармації та медицині. Мікробіологічні тести in vitro демонструють, що гідроалкогольні екстракти гранатового соку та шкірки, які містять поліфенольні сполуки, можуть бути дієвим допоміжним засобом для профілактики та лікування карієсу зубів [6]. Сік листя Catharanthus roseus використовують для лікування багатьох захворювань
завдяки вмісту алкалоїдів [7]. Сік алое не лише
має бактерицидні властивості, він корисний також для загального зміцнення організму, прискорення процесу регенерації, ефективний у лікуванні кишкових інфекцій, шкірних захворювань, панкреатиту, кон’юнктивіту, короткозорості, розладу нервової системи, діабету, астми,
герпесу, атеросклерозу тощо. Подорожник мiстить полісахариди, глiкозид ринантин, каротин,
вiтамiн С, дубильнi речовини, слизи, ензими,
лимонну кислоту, танін, гiркоти, флавоноїди та
iнші сполуки і виявляє протизапальну, знеболювальну, ранозагоювальну, кровоспинну, антиалергiчну, секретостимулювальну дію, регулює травлення, підвищує апетит [2, 3, 8].
Інтерес до очитків як джерела сировини для
виготовлення рослинних лікарських препаратів виник ще в середині минулого століття, але до
теперішнього часу хімічний склад та лікувальні властивості різних видів цієї рослини недостатньо вивчено. Відомості щодо вмісту БАР у
ЛРС різних видів роду Очиток (Sedum L.) відрізняються [4, 5, 9], що може бути спричинено різними умовами зростання, способами збирання і оброблення сировини. Sedum acre L., Sedum
telephium L., Sedum spurium Rosea M. Bieb. було
інтродуковано в умовах ботанічного саду ЛНУ
ім. Івана Франка. Виявлено, що ці види добре розмножуються насінням та вегетативно – стебловими і листковими живцями, зимо- та посухостійкі,
стійкі до шкідників і збудників хвороб [5, 10, 11].
Рослини роду Sedum L. виявляють широкий
спектр фармакологічних ефектів: тонізувальний,
загальнозміцнювальний, ранозагоювальний, антимікробний, протизапальний тощо [9].
Органічні кислоти є групою БАР, що мають
важливу роль у метаболізмі організму людини,
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зокрема постають сполучною ланкою між обміном вуглеводів, білків та жирів, забезпечують
підтримання кислотно-основної рівноваги, активують секреторну діяльність слинних залоз,
збільшують виділення жовчі, шлункового і панкреатичного соків, чинять антисептичну дію
[5, 11, 12]. Кількісне визначення вмісту вільних
органічних кислот у повітряно-сухій лікарській
рослинній сировині Sedum acre L., S. telephium L.,
S. spurium Rosea M. Bieb., вирощених у ботанічному саду, проводили методом прямого алкаліметричного титрування 0,01 моль/л розчином
NaOH в присутності індикаторів метиленового
синього та фенолфталеїну [5, 10, 12]. Вміст вільних органічних кислот склав 2,8, 2,6 та 2,0 % від
сухої маси в перерахунку на яблучну кислоту
у ЛРС Sedum acre L., Sedum telephium L., та Sedum spurium Rosea M. Bieb відповідно. Отримані дані свідчать про відносно високий вміст
вільних органічних кислот у ЛРС досліджуваних видів роду Sedum, що може бути використано для створення лікарських форм на їх основі.
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Визначення технологічних параметрів процесу отримання соку з очитку великого (Sedum
maximum L. Suter.) родини Товстолисті (Сrassulaceae) та дослідження якості одержаного продукту.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою нашої роботи є визначення технологічних параметрів процесу одержання соку з очитку великого для розробки технології його отримання в аптечних та промислових умовах і подальшого використання у фармації та медицині.
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для отримання соку ми використали свіжозібрану на території Харківської області траву
очитку великого у стадії цвітіння, з кінця липня до вересня.
Сік отримували зі свіжозібраної попередньо
промитої і просушеної трави очитку великого.
З метою визначення виходу соку, сировину очитку подрібнювали за допомогою електричного
шнекового подрібнювача (фірми Bosch) протягом 3 хв, після чого отриману масу переносили
в механічний прес і затягували гвинт до припинення виходу соку з сировини. Отримали
270,0 г соку (рідина з вмістом супутніх домішок),
що становить 54 %. Також вилучали сік за допомогою електричного соковідтискувача. Вихід неочищеного соку становив 310,0 г, що відповідає
62 %. Тому надалі в роботі використовували соковідтискувач.
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Таблиця 1
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗРАЗКІВ СОКУ ОЧИТКУ ВЕЛИКОГО ТРАВИ,
ОТРИМАНИХ ЗА РІЗНИХ УМОВ
Опис

Сухий залишок, %

Рідина яскраво-зеленого кольору
з вмістом супутніх домішок зі
слабким своєрідним запахом
Рідина яскраво-зеленого кольору
з вмістом супутніх домішок зі
слабким своєрідним запахом
Рідина яскраво-зеленого кольору
зі слабким своєрідним запахом

1,83 ± 0,01

Кількісне визначення
танінів, мг/мл
0,081 ± 0,003

2,73 ± 0,01

0,095 ± 0,002

2,72 ± 0,02

0,094 ± 0,001

Зразок Умови зберігання
1

Без ферментації

2

Ферментування
протягом 10 діб

3

Ферментування
протягом 5 діб

Далі з метою визначення доцільності та тривалості ферментування сировини заклали очитку великого траву в темне прохолодне місце
(холодильник) за температури 5 ± 3 ºС. Через 5
і 10 діб зберігання провели порівняльний аналіз зразків (табл. 1).
Як видно з даних табл. 1, у результаті відділення неочищеного соку зразки під номерами 2
та 3, отримані після ферментування протягом
5-ти й 10-ти діб, практично не відрізняються за
кількісним вмістом танінів і сухим залишком.
Отже, у подальшій роботі використовували ферментування сировини протягом 5 діб.
Оптимальну технологію соку визначали, використовуючи низку технологічних прийомів:
попереднє оброблення окропом; заморожування (з метою руйнування міжклітинних стінок
всередині сировини); кип’ятіння сировини, відтискання соку після витримування подрібненої сировини за температури 5 ± 3 ºС протягом
доби.

Технології отримання соку з очитку великого трави наведено в табл. 2.
У процесі отримання модельних зразків було зроблено висновки щодо доцільності застосування деяких прийомів і позначення їх на технологічності: після попереднього оброблення
сировини окропом зменшується час подрібнення до однорідної маси і збільшується вихід соку після відтискання. Відтискання соку після додаткового витримування подрібненої маси протягом доби за температури 5 ± 3 ºС дозволяє
отримати неосвітлений сік з меншою кількістю
супутніх домішок. Однак попереднє заморожування, так само як і кип’ятіння сировини, ускладнює відтискання соку (після розмороження
відбувається втрата рідини та руйнування міжклітинних стінок всередині сировини, що знижує ефективність відділення соку).
Отриманий після пресування сік очитку великого трави багатий на білки і ферменти, а тому нестійкий. Для його освітлення додатково
Таблиця 2

МОДЕЛЬНІ ЗРАЗКИ СОКУ ОЧИТКУ ВЕЛИКОГО ТРАВИ,
ОТРИМАНИХ ЗА РІЗНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
Технологія

Модельні зразки
3
4

1

2

Ферментування (витримування в темному прохолодному
місці за 5 ± 3 ºС) протягом 5 діб

5

6

+

+

‒

+

+

‒

Попереднє оброблення сировини окропом

‒

+

‒

+

+

‒

Попереднє заморожування сировини

‒

‒

+

‒

‒

+

Відтискання соку після витримування подрібненої
сировини за температури 5 ± 3 ºС протягом доби

‒

+

‒

‒

‒

‒

Кип’ятіння сировини протягом 2 хв і охолодження

‒

‒

+

+

‒

‒

Кип’ятіння сировини протягом 15 хв і охолодження

‒

‒

‒

‒

+

+
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Таблиця 3
ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
СВІЖООТРИМАНОГО СОКУ З ОЧИТКУ ВЕЛИКОГО ТРАВИ

Показник

Опис

Модельні зразки
1

2

3

5

6

Рідина блідо-жовтого кольору зі слабким своєрідним запахом

рН

5,50 ± 0,01

5,54 ± 0,02

5,52 ± 0,02

5,58 ± 0,01

5,56 ± 0,02

5,56 ± 0,01

Сухий залишок, %

2,68 ± 0,02

2,76 ± 0,02

2,54 ± 0,02

2,74 ± 0,02

2,71 ± 0,02

2,44 ± 0,02

Ідентифікація:
флавоноїди
поліфеноли і дубильні
речовини

Ціанідинова проба в модифікації за Бріантом (спостерігається рожеве забарвлення)
Реакція із заліза(ІІІ) хлоридом (спостерігається темно-зелене забарвлення)

флавоноїди

Реакція з 2 % спиртовим розчином алюміній хлориду (спостерігається жовто-оранжеве
забарвлення)

флаванони

Реакція з 10 % спиртовим розчином лугу (спостерігається жовте забарвлення)

халкони та аурони

Реакція з мінеральними кислотами (спостерігається червоне забарвлення)

Кількісне визначення
танінів у перерахунку
на пірогалол, мг/мл

0,088 ± 0,003 0,108 ± 0,002 0,086 ± 0,004 0,098 ± 0,003 0,099 ± 0,003 0,084 ± 0,002

проводили очищення з використанням обробки 95 % етанолом, що сприяє осадженню білкових, слизових і пектинових речовин. Для більш
глибокого очищення та інактивації домішок
ферментів сік очитку великого трави піддавали швидкому нагріванню до 75-78 °С протягом
30 хв з подальшим швидким охолодженням,
після чого відстоювали за температури 5 ± 3 ºС
і фільтрували. Освітлений сік стабілізували етанолом у кількості 15 % і хлоретаном – 0,5 %.
Свіжоотриманий сік трави очитку великого аналізували за органолептичними і фізикохімічними показниками [13]. Результати проведених досліджень наведено в табл. 3.
Як видно з даних табл. 3, кращі показники
якості має зразок свіжоотриманого соку з очитку великого трави за № 2 за використання низки технологічних прийомів у такій послідовності: ферментування очитку великого трави (витримування в темному прохолодному місці за
5 ± 3 ºС) протягом 5 діб; попереднє оброблення сировини очитку великого трави окропом;
відтискання соку після витримування подрібненої сировини за температури 5 ± 3 ºС протягом доби; очищення неосвітленого соку за швидкого нагрівання до 75-78 °С протягом 30 хв із
подальшим швидким охолодженням і оброблен-
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ням 95 % етанолом; відстоювання соку очитку великого трави за температури 5 ± 3 ºС із
подальшим фільтруванням; стабілізація освітленого соку очитку великого трави етанолом
(15-20) % і хлоретаном у кількості 0,5 %.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
1. Обґрунтовано оптимальний метод одержання свіжого соку з очитку великого трави
(ферментування, попереднє оброблення сировини окропом; відтискання соку після витримування подрібненої сировини за температури 5 ± 3 ºС протягом доби, очищення
неосвітленого соку за швидкого нагрівання
з подальшим швидким охолодженням і обробленням 95 % етанолом; відстоювання соку
за температури 5 ± 3 ºС із подальшим фільтруванням; стабілізація освітленого соку етанолом 15 % і хлоретаном у кількості 0,5 %).
2. Визначено критерії якості отриманого соку
очитку: зовнішній вигляд, рН, сухий залишок, ідентифікація кольоровими реакціями
та кількісне визначення методом спектрофотометрії.
Конфлікт інтересів: відсутній.
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