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Анотація. В роботі представлено дослідження процесу екстрагування та 

настоювання календули і меліси як лікарської сировини для вилучення біологічно 

активних речовин, що знаходяться в цій сировині. Встановлено значний перехід 

цінних компонентів з лікарської сировини в екстракт і настій за допомогою 

води і 20 %-го спиртового розчину. 
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Abstract. The paper presents the research process extraction and infusion of 

calendula and lemon balm as a medicinal plant for extraction of biologically active 

substances are in the raw materials. Established a significant shift of the components 

of a medicinal plant extract and extract with water and 20% alcohol solution. 
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Вступ. Відомо, що харчування є одним із найважливіших факторів, що 

пов'язує людину з навколишнім середовищем. Воно забезпечує організм 



енергією, необхідною для процесів життєдіяльності. Відновлення клітин і 

тканин в організмі відбувається за рахунок надходження з їжею пластичних 

речовин — білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин. Крім того, 

їжа — джерело утворення ферментів, гормонів та інших регуляторів обміну 

речовин в організмі. Правильне харчування, з урахуванням умов життя, праці, 

побуту забезпечує сталість внутрішнього середовища організму людини, 

діяльність різних органів і систем, гармонійний розвиток, високу 

працездатність.  

Огляд літератури. Одним з діючих шляхів підвищення рівня здоров'я 

населення слід вважати створення продуктів харчування спеціальної групи. У 

цьому відношенні лікарська рослинна сировина є невичерпним джерелом 

натуральних біологічно активних речовин (БАР), які навіть у мінімальній 

кількості благодійно впливають на організм людини. Рослинні препарати добре 

переносяться людьми незалежно від віку, мають широкий спектр дії і, головне 

— активні у відношенні вірусів, які вже здобули стійкість до антибіотиків і 

синтетичних ліків. Ці препарати впливають не окремими речовинами, а 

комплексом сполук, дозованих природою, що важко створити штучним шляхом 

[1]. 

За останнє десятиліття підсилилось прагнення до використання в 

комплексному лікуванні лікарських рослин. При цьому дуже важливо звернути 

увагу на можливість їхнього тривалого застосування без істотних побічних 

явищ порівняно з багатьма хімічними препаратами. Основна мета створення 

продуктів функціонального призначення — це можливість за допомогою 

певних компонентів (макро- і мікронутрієнтів) збалансувати хімічний склад 

раціонів харчування і тим самим надавати їм певну біологічну направленість, 

що вимагає сьогодення з урахуванням динаміки екозалежних, професійних та 

соматичних захворювань серед населення України [2].  

У контексті вищезгаданого перспективним є створення продуктів із 

підвищеними біологічними властивостями, зокрема, напоїв. Адже, саме останні 

користуються великим попитом у людей різної вікової категорії.  



Метою наших досліджень було отримання екстрактів та настоїв з лікарських 

трав, а саме з меліси та календули, визначення найкращих параметрів процесу 

екстрагування та настоювання і можливість використовувати їх для 

розроблення нових продуктів функціонального призначення з оптимізованими 

споживчими властивостями.  

Особливість екстрактів із лікарських рослин полягає в тому, що їх 

біологічно-активні речовини знаходяться у певному співвідношенні, що сприяє 

оптимальному впливу на організм людини. Деякі складові компоненти 

рослинних екстрактів за хімічною структурою подібні до фізіологічно активних 

речовин організму (гормонів, вітамінів, ферментів тощо) Тому такі природні 

ліки більш активно включаються в біохімічні процеси людського організму 

разом з соками. Необхідність збагачення харчових продуктів мікро- та 

мікроелементами продиктована об'єктивними змінами способу життя, набору і 

харчової цінності використовуваних продуктів споживання в їжу. Для 

забезпечення в організмі людини необхідних мікронутрієнтів, їжа повинна бути 

різноманітною, а продукти багатими БАР, тому додавання екстрактів і настоїв 

до соків дозволить використовувати в їжу продукцію, що є суттєвою для 

відновлення здоров'я людини та зменшення різних захворювань.  

Результати. Обговорення і аналіз. Як екстрагенти використовували 

очищену воду і 20 %-ий водно-спиртовий розчин. На першому етапі 

використовували екстрагент воду у співвідношенні суха лікарська сировина і 

вода як 1:1, що є сприйнятливим в фармацевтичній промисловості. Сировину 

попередньо подрібнювали, бо при цьому збільшується поверхня частинок 

сировини і контакту твердої та рідкої фази при екстрагуванні і спостерігається 

ефективніший перехід екстрактивних речовин в розчин. переходу 

екстрактивних речовин в екстракт впливає температура екстрагенту. Для 

лікарських цілей при застосуванні очищеної води для екстрактів застосовують 

кімнатну температуру і тривале настоювання в рідкій фазі. При низькій 

температурі суттєво знижується вихід БАР із сировини і збільшується 

тривалість самого процесу, а при температурі вище 60 °С відбувається 



руйнування, в першу чергу вітамінів, а також враховуючи додаткові 

енергетичні затрати доцільно здійснювати екстрагування при температурі не 

вище 60 °С. Результати вилучення розчинних сухих речовин залежно від 

тривалості екстрагування показали, що оптимальний режим екстрагування: 

гідромодуль 1, тривалість процесу екстрагування 60 хв при температурі 60 °С. 

Подальше збільшення температури вище 60 °С призводить до руйнування 

вітаміну С. Другим екстрагентом для вилучення БАР з меліси і календули був 

водно-спиртовий розчин з концентрацією 20%. Використання водно-спиртової 

суміші зумовлено тим, що в календулі знаходиться значна кількість в-каротину, 

який є жиророзчинним вітаміном, тому його краще вилучати з сировини в 

екстракт, де екстрагентом є водно-спиртовий розчин, а не вода. Екстрагування 

здійснювали при кімнатній температурі. Температуру суміші не підвищували, 

оскільки спирт, що міститься у водно-спиртовій суміші, є леткою речовиною. 

Висновок. Зважаючи на вищесказане, можна використовувати дані 

екстракти на основі води і водно-спиртового розчину для додавання як 

допоміжна сировина при виробництві напоїв, що дозволить вживати готовий 

продукт як лікувально-профілактичний засіб. Готові напої з додаванням 

екстрактів та настоїв на основі лікарської сировини можуть бути джерелом 

щоденного поповнення організму людини комплексом БАР, вживатись для 

профілактики  багатьох захворювань. 
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