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Раздел 2: Вземане на проби от крайния продукт 

 Резюме 

Този раздел обощава информацията относно методите за вземането на проби от 

медицинските растения, какви вещества трябва да се избягват при вземането на проби, 

как да се премахнат примесите, какви тестове могат да се извършат за да се поддържа 

качеството и какви стъпки са необходими за производството на лечебни растения. 

 Дескриптори на резултата от обучението 

До края на курса, обучаваният трябва да може да: 

1. Проверява съдържанието на избраните за вземане на проби единици за 

определени фактори. 

2. Бъде в състояние да следва и завърши правилно процедурата по вземане на 

проби. 

3. Извършва основните тестове за първата стъпка на контрола на качеството. 

4. Познава основните стъпки в производството на медицински растения. 

 

 Общи и трансферни умения: 

1. Планиране на изследователска задача. 

2. Да работи самостоятелно или с минимални напътствия, където е уместно. 

3. Да работи в екип с минимални напътствия, където е уместно. 

4. Да демонстрира компютърна грамотност. 
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Осигуряването на високо качество на лечебните растения и на крайния продукт като цяло 

започва с вземането на проби от тях. Вземането на проби е процедура, при която 

количествата продукт се събират и опаковат съобразно изискванията. Формата на крайния 

продукт зависи от изходния материал и може да бъде емулсия, екстракт, фин прах, 

семена, течност, цветя или корени. След отварянето на първата взета проба трябва да 

проверите съдържанието на избраните за вземане на проби единици за: 

- Органолептични характеристики (цвят, текстура или мирис); 

- Представяне на материала (суров, нарязан, натрошен, компресиран); 

- Наличие на примеси, чужди вещества (пясък, частици от стъкло, мръсотия), мухъл или 

признаци на гниене; 

- Наличие на насекоми; 

- Наличие на опаковъчен материал, произхождащ от недоброкачествени контейнери.  

 

 

 

Уверете се, че пробата  принадлежи на част от растение 
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След тази процедура трябва да се вземат три проби от всеки пакет. Това трябва да се 

направи от върха, средата и дъното на пакета, за да се осигури еднообразно събиране. 

След това трите оригинални проби трябва да се комбинират в обединена проба, която 

трябва внимателно да се смеси. След това трябва да бъде създадена средна извадка. Това 

се случва чрез разделяне на обединената проба след смесването й. Вземете две 

диагонално противоположни части и разбъркайте внимателно. Процесът се повтаря, ако е 

необходимо, докато се получи необходимото количество до ± 10% (100-200 g за цветя и 

до 10 kg за някои корени). Всеки оставащ материал трябва да бъде върнат в партидата. 

Използвайки същата процедура разделете средната проба на четири крайни проби, като 

се уверите, че всяка част е представителна за материала като цяло. След това 

окончателните проби се тестват за следните характеристики: 

- Степен на фрагментация (тест със сито/ с пресяване); 

- Идентичност и ниво на примеси; 

- Съдържание на влага и пепел; 

- Нивото на активните съставки, където е възможно. 

Част от всяка крайна проба трябва да бъде запазена, за да служи като референтен 

материал, който може да се използва и за повторни тестове, ако е необходимо (6). 

Производството на медицински лекарства включва три основни стъпки: (i) 

идентификация, (ii) оценка и (iii) стандартизация. Идентифицирането на билките се 

основава на макроскопични и микроскопични характеристики. Макроскопският признак 

включва миризма, вкус, цвят, размер, форма и особеност на растението и микроскопично 

включва листово съдържание, трихом, стома и т.н. Някои микроскопични характеристики 

и химически тестове са подложени на оценка и стандартизация на билковите лекарства. 

Терминът "оценка на лекарства" означава потвърждаване на тяхната идентичност, 

определяне на тяхното качество и чистота и откриване на каквото и да било понижение 

(7). 
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