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2 Zapewnienie jakości produktu końcowego (rośliny lecznicze) 

 

Rozdział 2: Pobieranie próbek produktu końcowego 

 Podsumowanie 

Rozdział ten wyjaśnia, w jaki sposób pobierane są próbki roślin leczniczych, jakich substancji 

należy unikać podczas pobierania próbek, jak usuwać domieszki, jakie testy można 

przeprowadzić w celu utrzymania jakości oraz jakie działania należy w produkcji roślin 

leczniczych. 

 

 Rezultaty nauczania 

Do ukończeniu rozdziału uczestnik szkolenia będzie wiedział jak: 

1. Sprawdzić zawartość jednostek, które zostały wybrane do próby dla niektórych 

czynników. 

2. Prawidłowo śledzić i zakończyć procedurę pobierania próbek. 

3. Przeprowadzić niezbędne testy na pierwszym etapie kontroli jakości. 

4. Rozpoznać podstawowych etapy produkcji roślin leczniczych 

 

● Umiejętności ogólne i uniwersalne: 

1. Planuje zadania badawcze 

2. Pracuje niezależnie lub, w stosownych przypadkach, z minimalną pomocą. 

3. Pracuje w zespole, kierując się minimalnymi wskazówkami. 

4. Wyszukuje informacje w Internecie, dotyczące kontroli jakości. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 Zapewnienie jakości produktu końcowego (rośliny lecznicze) 

 

Zapewnienie jakości roślin leczniczych i ogólnie produktu końcowego rozpoczyna się od 

pobrania próbek. Pobieranie próbek jest procedurą, w ramach której określona ilość produktu 

jest zbierana i pakowana. Forma produktu końcowego zależy od materiału wyjściowego i może 

to być emulsja, ekstrakt, proszek, nasiona, płyn, kwiaty lub korzenie. Po otwarciu pierwszej 

pobranej próbki należy sprawdzić ich zawartość pod kątem: 

— Właściwości organoleptycznych (kolor, konsystencja i zapach); 

— Stanu materiału (surowy, cięty, kruszony, prasowany); 

— Obecności domieszek, ciał obcych (piasek, cząstki szkła, brud), pleśń lub ślady gnicia; 

— Obecności owadów; 

—Obecności materiałów opakowaniowych pochodzących z uboższych lub zniszczonych 

pojemników. 

 

 

Po zakończeniu tej procedury z każdego opakowania należy pobrać trzy próbki. Należy to zrobić 

od góry, od środka i od dołu opakowania, aby zapewnić pobranie jednolitych próbek. 



 

 

4 Zapewnienie jakości produktu końcowego (rośliny lecznicze) 

Trzy oryginalne próbki powinny być następnie połączone w próbkę zbiorczą, którą należy 

dokładnie wymieszać. Następnie należy utworzyć próbkę średnią. Dzieje się tak poprzez 

podzielenie próbki zbiorczej, po jej zmieszaniu, na cztery części. Należy wziąć dwie próbki 

przekątne i dokładnie je wymieszać. Powtarzać proces w razie potrzeby, aż do uzyskania 

wymaganej ilości z dokładnością do ± 10 % (100-200 g w przypadku kwiatów i do 10 kg 

w przypadku niektórych korzeni). Pozostały materiał powinien zostać zwrócony do partii 

materiału, z której pochodzą. Stosując tę samą procedurę, która tworzy ćwiartki, podzielić 

średnią próbkę na cztery próbki końcowe, upewniając się jednocześnie, że każda porcja jest 

reprezentatywna dla materiału jako całości. Próbki końcowe są następnie testowane pod kątem 

następujących właściwości: 

— Stopień rozdrobnienia (test przesiewowy); 

— Tożsamość i poziom zanieczyszczeń; 

— Wilgotność i zawartość popiołu; 

— Poziom składników aktywnych, tam gdzie to możliwe. 

Należy zatrzymać część każdej próbki końcowej, jako materiał odniesienia, który może być 

również wykorzystany do celów ponownego badania, jeżeli jest to konieczne (6). 

Produkcja leków ziołowych obejmuje trzy podstawowe etapy: (i) identyfikację, (ii) ocenę oraz 

(iii) standaryzację. Identyfikacja ziół opiera się na cechach makroskopowych i mikroskopowych. 

Cecha makroskopijna składa się z zapachu, smaku, koloru, wielkości, kształtu i specjalnej funkcji 

roślin a mikroskopijna obejmuje zawartość liści, włoski, aparaty szparkowe i tak dalej. Niektóre 

mikroskopowe cechy i testy chemiczne podlegają ocenie i standaryzacji leków ziołowych. 

Termin "ocena leków" oznacza potwierdzenie ich tożsamości, określenie ich jakości i czystości 

oraz wykrycie fałszerstw (7). 

 

Odniesienia 

6. WHO (1998) Quality control methods for herbal materials, World Health Organization, 

Geneva  

7. Kokate, C. K., Purohit, A. P., Gokhale, S. B. (2006) Pharmacognosy, (35th edn). Nirali 

Prakashan: Pune, 98-114. 

 

 


