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ЛІКАРСЬКА РОСЛИННА 
СИРОВИНА

Plantae medicinales

ВИЗНАЧЕННЯ

 Лікарська рослинна сировина — переважно ці
лі, фрагментовані або ламані рослини, або частини 
рослин, у необробленому, зазвичай висушеному, 
іноді свіжому стані. У цій загальній монографії 
слово «рослина» використовується у ширшому 
розумінні, включаючи також водорості, гриби та 
лишайники. Деякі ексудати (зовнішні виділення), 
що не були піддані спеціальній обробці, також 
розглядаються як лікарська рослинна сировина. 
Лікарська рослинна сировина точно визначається 
ботанічною науковою назвою  відповідно до біно
міальної системи (рід, вид, різновид і автор). 

Ціла — лікарська рослинна сировина, розміри якої 
не були зменшені, висушена або невисушена та 
представлена у тому вигляді, в якому була зібрана; 
наприклад, шипшина, гіркий фенхель, солодкий 
фенхель, римської ромашки квітки.

Фрагментована – лікарська рослинна сировина, 
розміри якої зменшені після збору для зручності об
робки, висушування та/або пакування: наприк лад, 
хінного дерева кора, ревінь, пасифлори  квітки.

Ламана — лікарська рослинна сировина, в якій 
крих кі ші частини рослини поламані під час сушін
ня, пакування або транспортування: наприклад, 
бела до нни листя, ромашки квітки, хмелю шишки.

Різана — лікарська рослинна сировина, розміри 
якої зменшені, але не до стану порошку, для яко
го проведення макроскопічних досліджень, на
ведених в окремій монографії, не можливе. Якщо 
лікарську рослинну сировину ріжуть спеціально, 
щоб вона була однорідною, наприклад для лікар
ських рослинних чаїв, –це лікарський рослинний 
засіб. Різана лікарська сировина певних видів може 
бути описана в окремій монографії.

Якщо не обгрунтовано інше, лікарська рослинна 
сировина, що витримує вимоги окремої монографії 
та потім різана для екстракції, має витримувати ви
моги цієї самої монографії, окрім макроскопічного 
опису.

Термін «лікарська рослинна сировина» є синонімом 
терміна «рослинна субстанція», що використовуєть
ся в законодавчих актах Європейського Союзу що
до лікарських засобів рослинного походження.

ВИСУШЕНА ЛІКАРСЬКА РОСЛИННА 
СИРОВИНА 

ВИРОБНИЦТВО

Висушену лікарську рослинну сировину одер
жують культивуванням або збором дикорослих 
рослин. Для гарантії її якості суттєвими є належні 
умови колекціонування, культивації, збору, вису
шування, фрагментації та зберігання.

Висушена лікарська рослинна сировина має 
бути, по можливості, вільною від домішок, таких 
як грунт, пил, бруд та інших забруднень, наприк
лад грибів, комах та інших домішок тваринного 
походження. У сировині не має виявлятися ознак 
гниття. 

Якщо проводилася деконтамінація, слід показати, 
що компоненти лікарської рослинної сировини не 
пошкоджені і що в сировині не залишилося шкід
ливих домішок. При проведенні деконтамінації 
лікарської рослинної сировини забороняється за
стосування етиленоксиду.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Висушену лікарську рослинну сировину іденти
фікують, використовуючи її макроскопічні і мікро
скопічні характеристики, а також інші необхідні 
випробування (наприклад, тонкошарову хромато
графію).

ВИПРОБУВАННЯ

Сторонні домішки (2.8.2 ). Якщо немає інших за
значень або обгрунтувань та дозволів, проводять 
випробування на вміст сторонніх домішок. Вміст 
сторонніх домішок не має перевищувати 2 % (м/м), 
якщо немає інших зазначень або обгрунтувань та 
дозволів. До висушеної лікарської рослинної 
сировини, яка може бути фальсифікована, має 
застосовуватися відповідне специфічне випробу
вання. Буває часом неможливо провести випробу
вання на сторонні домішки для різаної висушеної 
лікарської рослинної сировини, якщо вона різана, 
як зазначено в розділі «Визначення», для специфіч
них цілей або для екстракції. У цьому випадку при
пускається, що різана сировина витримує вимоги 
на сторонні домішки, якщо до різання висушена 
лікарська рослинна сировина витримувала ці ви
моги.

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32 ). Якщо немає 
інших зазначень або обгрунтувань та дозволів, ви
значають втрату в масі при висушуванні.

Вода (2.2.13 ). Для висушеної лікарської рослин
ної сировини з високим вмістом ефірних олій за
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мість визначення втрати в масі при висушуванні 
проводять визначення води.

Пестициди (2.8.13 ). Висушена лікарська рослин
на сировина має відповідати вимогам щодо вміс
ту залишкових кількостей пестицидів. При цьому 
враховують індивідуальні особливості рослини, в 
якому лікарському засобі вона буде використову
ватися і, за наявністю, враховують відомості щодо 
обробки даної серії рослинної сировини. 

Важкі метали (2.4.27 ). Якщо немає інших зазначень 
в окремій монографії або немає обгрунтувань та до
зволів:
— кадмій: не більше 1.0 ppm;
— свинець: не більше 5.0 ppm;
— ртуть: не більше 0.1 ppm. 

За необхідності можуть бути наведені межі для ін
ших важких металів.

За необхідності висушена лікарська рослинна 
сировина має витримувати інші випробування, 
приклади яких наведені нижче. 

Загальна зола (2.4.16 ).

Зола, нерозчинна в хлористоводневій кислоті (2.8.1).

Екстрактивні речовини.

Показник набухання (2.8.4).

Показник гіркоти (2.8.15 ). 

Афлатоксин В1 (2.8.18 ). За необхідності може вима
гатися регламентація вмісту афлатоксинів.

Охратоксин А (2.8.22 ). За необхідності може вимага
тися регламентація вмісту охратоксину А.

Радіоактивне забруднення. У деяких специфічних ви
падках має бути врахований ризик радіоактивного 
забруднення. 

Мікробіологічна чистота. Якщо ціла, ламана або 
здрібнена на порошок висушена лікарська рос
линна сировина використовується як інгредієнт 
лікарського засобу, контролюють її мікробіологіч
ну чистоту («Мікробіологічна чистота лікарських 
засобів рослинного походження для орального засто-
сування та екстрактів, що використовують для їх 
виготовлення» (5.1.8 ) або «Мікробіологічна чисто-
та нестерильних фармацевтичних препаратів і суб-
станцій для фармацевтичного застосування» (5.1.4 ), 
(наприклад для нашкірного застосування))(1).

(1) До введення ДФУ 2.3 використовують вимоги статтей 
«Мікро біологічна чистота готових лікарських рослинних засобів 
для орального застосування та екстрактів, що використовують 
для їх виготовлення» (5.1.8) та «Мікробіологічна чистота не-
стерильних лікарських засобів і субстанцій для фармацевтичного 
застосування» (5.1.4 )

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Якщо немає інших зазначень або обгрунтувань 
та дозволів, підхожим методом проводять кількіс
не визначення.

ЗБЕРІГАННЯ

У захищеному від світла місці.

Якщо для виробництва використовують ефірні олії, 
деякі випробування, зазначені для висушеної лікарської 
рослинної сировини, можуть бути непотрібні. Це має 
розглядатися в кожному конкретному випадку за-
лежно від походження висушеної лікарської рослин-
ної сировини та виробничого процесу. Необхідність 
випробування (наприклад, на можливі забруднювачі) 
та етап випробування (висушена лікарська рослинна 
сировина / ефірна олія) мають бути обґрунтовані.

СВІЖА ЛІКАРСЬКА РОСЛИННА СИРОВИНА

Свіжа лікарська рослинна сировина – сировина, 
що призначена для переробки на лікарський рос
линний препарат (наприклад, ефірну олію, сік, на
стойки) протягом відносно короткого періоду часу 
після збору сировини. За таких обставин детальний 
аналіз, описаний для висушеної лікарської рослин
ної сировини, не є підхожим, і наступні аналітичні 
вимоги, засновані на походженні свіжої лікарської 
рослинної сировини, вважаються придатними за 
умови, що переробка на лікарський рослинний 
препарат відбувається протягом затвердженого пе
ріоду часу після збору сировини.

(1) Для свіжої лікарської рослинної сировини, ви
рощеної із насіння, живців, тощо, походження та 
простежуваність якої може бути продемонстрована 
і повна історія лікарської рослинної сировини від 
посадки до її збору документально підтверджена:
– макроскопічна ідентифікація рослини та частин 

рослини, що будуть оброблятися;
– дотримання відповідної межі випробування що

до вмісту сторонніх домішок.

(2) Для культивованої свіжої лікарської рослинної 
сировини, де інформація про життєвий цикл від 
насіння до збору сировини, як зазначено в пунк
ті (1), є неповною, застосовуються аналітичні ви
моги, описані в пункті (1), а також будьякі до
даткові випробування, що можуть бути необхідні 
залежно від наявної інформації щодо лікарської 
рослинної сировини та потенційних або відомих 
проблем якості.

(3) Для свіжої лікарської рослинної сировини, що 
є дикорослою, аналітичні вимоги мають оцінюва
тися в кожному конкретному випадку і залежать 
від легкості ідентифікації або характеристики лі
карської рослинної сировини / лікарського рос
линного препарату та можливих домішок і способу 
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обробки або типу лікарського рослинного препа
рату, що буде виготовлений. Наприклад, у випадку 
ефірних олій більшість компонентів олії визнача
ється при їх аналізі, у той час як для соку або на
стойки такі аналітичні можливості обмежені. Для 
частин дикорослої рослини, таких як свіжі квітки, 
які легко ідентифікуються за характерним зовніш
нім виглядом і забарвленням, можна вимагати мен
шої кількості аналітичних контро льних параметрів, 
ніж для дикорослої сировини зі свіжих коренів із 
нечисленними, якщо такі наявні, візуально відмін
ними рисами. Аналітичні вимоги, як зазначено в 
пункті (1), можуть бути прийнятні, якщо це повніс
тю виправдано.

Для свіжої лікарської рослинної сировини часто 
не є можливим детальний аналіз, описаний для 
відповідної висушеної лікарської рослинної сиро
вини, безпосередньо до переробки на лікарський 
рослинний препарат. В таких випадках деякі ви
пробування (наприклад, на забруднювачі) викону
ються на відібраному та збереженому зразку свіжої 
лікарської рослинної сировини або на лікарському 
рослинному препараті.

Свіжа лікарська рослинна сировина може бути за
морожена з метою зберігання. Для забезпечення 
якості лікарської рослинної сировини застосову
ються певні процедури заморожування та розморо
жування. Відповідно до процесів заморожування та 
виробництва встановлюються випробування лікар
ської рослинної сировини, що можуть включати в 
себе тестування до заморожування та під час ви
користання.

Під час зберігання та переробки свіжої лікарської 
рослинної сировини необхідно забезпечити шля
хом візуальної перевірки або іншими підхожими 
засобами відсутність небажаного бродіння, наяв
ність якого може змінити якість лікарського рос
линного препарату, зокрема спричинити утворен
ня мікотоксинів.

___________________________________________N

Випробування на афлатоксин В1 (2.8.18 ) та охра
токсин А (2.8.22 ) проводять за вимогою виробника 
конкретних лікарських рослинних препаратів.


