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Раздел 3: Контрол на качеството на медицинските растения 

/ крайния продукт 

 

 Резюме 

Този раздел е най-важен по отношение на контрола на качеството, тъй като обяснява 

подробно термина ‘контрол на качеството’ и анализира стъпките, предприети за успешен 

контрол на качеството на всяко медицинско растение. Той също така анализира разликите 

между макроскопски и микроскопски изследвания. 

 Дескриптори на резултата от обучението 

До края на курса, обучаваният трябва да може да: 

1. Обяснява различните техники, използвани за контрол на качеството 

2. Обяснява как се стандартизира проба. 

3. Обяснява и разбира разликите между микроскопските и макроскопските 

изследвания. 

 

 Общи и трансферни умения: 

1. Планира изследователска задача 

2. Работи самостоятелно или с минимални напътствия, когато е уместно 

3. Работа в екип с други обучаващи се 
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Въпреки факта, че растителните продукти и медицинските растения са придобили много 

популярност в днешно време, все още има проблем по отношение на приемането им и 

това се дължи на липсата на стандартен профил за контрол на качеството.  

Качеството на лечебното растение може да се опише като профил на съставките, които 

съдържа крайния продукт. Това може да доведе до проблеми както с тяхната 

безопасност, така и с тяхната ефикасност. Съвременните аналитични техники вече са в 

състояние да установят параметри и стъпки за контрол на качеството, въпреки сложната 

природа на съставките на лечебните растения (8). 

Установено е, че съвременните лабораторни техники поддържат високо ниво на контрол 

на качеството на лечебните растения и техните крайни продукти. Има много техники, 

които се използват и най-често срещаните и успешни са: 

• Определяне на чуждо вещество 

• Макроскопско и микроскопско изследване 

• Тънкослойна хроматография 

• Определяне на екстрахираното вещество 

• Определяне на остатъци от пестициди 

• Определяне на арсен и токсични метали 

• Определяне на афлатоксини. 

Друга важна стъпка в контрола на качеството е стандартизацията на медицинското 

растение (лекарство) и включва приспособяване на лекарствения препарат към 

определено съдържание на съставка или група вещества с известна терапевтична 

активност чрез добавяне на ексципиенти или чрез смесване на билкови лекарства или 

препарати. Стандартизацията описва всички мерки, взети по време на производствения 

процес и контрола на качеството, което води до възпроизводимо качество на даден 

продукт, което осигурява предварително определено количество, качество и 

терапевтичен ефект на съставките във всяка доза (9,10,11). Това е процесът на 

разработване и съгласуване на техническите стандарти. Специфични стандарти се 

постигат чрез експерименти, повторения и наблюдения, които биха довели до процеса на 

предписване на набор от характеристики, изложени от конкретното билково лекарство. 

Следователно стандартизацията е инструмент в процеса на контрол на качеството (12). 

Ето защо е жизненоважно етапът на стандартизация да бъде завършен успешно, за да се 

осигури възпроизводимост при производството на продукта. Нарастващата нужда от 

стандартизация и качествен контрол на билкови лекарства е призната от Световната 

здравна организация (СЗО). Стандартизацията на ботаниката предлага много пречки и 

има няколко предизвикателства като противоречива идентичност на различни растения и 
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преднамерено подправяне на растителен материал. Терапевтичната активност на билкова 

форма зависи от нейните фитохимични съставки (13). Разработването на автентични 

аналитични методи, които могат надеждно да оформят фитохимичния състав, 

включително количествени анализи на маркер / биоактивни съединения и други основни 

съставки, е голямо предизвикателство за учените. 

 

Определяне на чуждо вещество (микроскопско / макроскопско изследване) 

След етапите на вземане на проби и опаковане по начините, споменати по-горе, 

следващата стъпка за успешното осигуряване на качеството на крайните продукти е 

макроскопското и микроскопското изследване. Това ще гарантира, че крайният продукт 

няма да има потенциално вредни съставки. Суровината, която се използва при 

приготвянето на билкови лекарства, трябва да бъде чиста и да не съдържа чужди 

материали. Тези екзогенни материали могат да се състоят от части от лечебни растителни 

материали или материали, различни от посочените с границите, определени за 

съответния растителен материал, всеки организъм, част или продукт от него или 

минерални добавки, които не се придържат към лечебните растителни материали, като 

почви, камъни, пясък и прах. Растителните материали не трябва да съдържат никакви 

екскременти, плесени, насекоми и химически остатъци (14, 15, 16). 

Билковите материали трябва да имат видими признаци на заразяване с плесени, 

насекоми или животински екскременти. Не трябва да се откриват ненормални миризми, 

обезцветяване или признаци на влошаване, но е рядко възможно да се получат 

растителни материали, които не съдържат безвредни чужди вещества. Очевидно обаче е, 

че никаква отрова, вредни чужди вещества или други остатъци не трябва да присъстват. 

  Макроскопското изследване може удобно да се използва за определяне на наличие на 

чуждо вещество в цели или нарязани растителни материали. Въпреки това, 

микроскопията е незаменима за прахообразните материали (5). 

Ограниченията по отношение на определението за чуждо вещество трябва да бъдат 

строги и затова Световната здравна организация определя чуждото вещество като 

материал, който съдържа: 

- Части от растителен материал или материали, различни от посочените с границите, 

определени за съответния растителен материал; 

- Всеки организъм, част или продукт на организъм, различен от посочения в 

спецификацията и описанието на съответния растителен материал; 

- Минерални добавки, които не се придържат към растителните материали, като 

например почва, камъни, пясък и прах (5). 
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Макроскопският преглед на крайните продукти е може би най-лесният начин да се оцени 

чистотата и качеството. Важно е всяка проба, която се различава от стандартите по 

отношение на характеристики като цвят, мирис или вкус, да бъде премахната. Предпочита 

се един и същ индивид да извърши макроскопското изследване поради различните 

преценки на различни индивиди за същия материал. Характеристиките, които се 

изследват по време на макроскопската оценка на крайните продукти, са формата, 

размерът, цветът, характеристиките на повърхността, текстурата, характеристиките на 

счупване и външният вид на нарязаната повърхност. 

От друга страна, микроскопското изследване и оценката включва използването на 

микроскоп и понякога третирането на крайния продукт с химически реагент. 

Изследваните признаци включват различни клетъчни тъкани, трихоми, стомани, 

нишестени гранули, кристали на калциев оксалат и зърна на алеурона (17). Пълна 

идентификация на крайния продукт може да бъде постигната само с комбинацията от 

микроскопия и други аналитични методи. 

Физическите константи понякога се считат за оценка на определени лекарства. Те 

включват влагосъдържание, специфично тегло, оптична ротация, рефракция, точка на 

топене, вискозитет и разтворимост в различни разтворители. Всички тези физични 

свойства са полезни при идентифицирането и откриването на съставките, присъстващи в 

растенията. В допълнение, те включват също чужда материя, обща пепел, киселинно-

неразтворима пепел, водоразтворима пепел, набъбващи и пенообразуващи индекси, 

последователни екстрахиращи стойности, влагосъдържание, вискозитет, рН, време на 

разпадане, трошливост, твърдост, дебит, флокулация, утаяване , и алкохолно съдържание 

(18). 

Макроскопски преглед: 

- Цвят: Продуктът трябва да се изследва на дневна светлина или на светлина, чиито 

дължини на вълните са подобни на тези на дневна светлина. Цветът на пробата трябва да 

бъде сравнен с този на референтната проба. 

- Повърхностни характеристики и текстура: Пробата на продукта може да се изследва с 

помощта на лупа. Материалът може да бъде мокър с вода или реагенти, както се изисква, 

за да се съблюдават характеристиките на нарязаната повърхност. Пробата трябва да се 

докосне, за да се определи дали е мека или твърда; огънат и разкъсан, за да получи 

информация за чупливостта и появата на равнината на счупване - дали е фиброзна, 

гладка, груба, гранулирана и т.н. 

- Миризма: Безвреден материал може да бъде поставен върху дланта на ръката и човекът 

може бавно и многократно да вдишва въздуха над материала. Ако няма отделен мирис, 

счупете пробата между палеца и показалеца или между дланите на ръцете си, като 

използвате лек натиск. Ако е известно, че материалът е опасен, разтрошете го с 
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механични средства и след това изсипете малко количество вряща вода върху 

натрошената проба в чаша. Първо, определете силата на миризмата (никой, слаб, 

различен, силен) и след това усещане за мирис (ароматно, плодово, мухляво, мухляво, 

гранясно и т.н.). Препоръчително е директно сравнение на миризмата с определено 

вещество (например, мента трябва да има миризма, подобна на ментол, карамфил трябва 

да има мирис, подобен на еугенол) (5). 

 

Микроскопско изследване: 

Необходими са следните неща: 

- Микроскоп, снабден с лещи, осигуряващи широк обхват на увеличение и подвижен 

кондензатор, градуирана механична стъпка, цели с увеличение 4 ×, 10 × и 40 × и цветни 

филтри от шлифовано стъкло, синьо-зелено; високите окуляри се предпочитат за 

ползващите очила; 

- лампа, отделена или включена в микроскопа; 

- набор от поляризиращи филтри; 

- обект микрометър и окуляр микрометър, които да бъдат вкарани в окуляра с увеличение 

6х и поставени върху диафрагмата; 

- Набор от приставки за рисуване за микроскопа; 

- Микро горелка (тип Bunsen); 

- Плъзгащи и покриващи стъкла със стандартен размер; 

- Комплект ботанически инструменти за дисекция. 
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