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ВСТУП 

Лікарські препарати з коріння солодки, що володіють багатим 

комплексом БАР, займають одне з провідних місць серед усіх рослинних 

препаратів, мають широкий діапазон дії і застосовуються у вітчизняній та 

зарубіжній практичній медицині при різних нозологіях: захворювання верхніх 

дихальних шляхів, шлунково-кишкового тракту, серцево- судинної системи, 

сечостатевих органів, лікування вірусних захворювань, ВІЛ-інфекції та ін. 

Вітчизняні та зарубіжні публікації одностайно підтверджують 

ефективність лікарських засобів із солодки, завдяки групі основних діючих 

речовин – тритерпенових глікозидів, зокрема, гліциризинової кислоти та її 

похідних. 

Зростаюча популярність препаратів з даного виду сировини ставить 

питання необхідності введення в обіг нових лікарських форм і в такому 

сегменті препаратів, як подрібнена фасована лікарська рослинна сировина.. 

У зв'язку з цим актуальні дослідження з обґрунтування аналітичних 

характеристик та технологічних властивостей якості лыкарської рослинної 

сировини солодки. 

Дуже актуальною є гармонізація методів контролю якості сировини 

солодки, субстанцій та препаратів з них за вмістом гліциризинової кислоти. 

Актуальними є використання порошку дрібної фракції солодки, багатого 

комплексом БАС, що рекомендується як рослинна субстанція для виготовлення 

дозованого препарату у фільтр-пакетах. Значні втрати дрібної фракції солодки 

можуть спричинити нераціональне використання запасів сировини солодки.  

Солодка, завдяки багатому біологічно активними речовинами складу 

надають безліч корисних для здоров'я впливів. Солодка має антивірусні, 

протигрибкові та антибактеріальні властивості.  
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Гліциризин, 18β-гліциретова кислота коренів солодки мають виражені 

бактерицидні властивості. Глабридин, витягнутий з коріння солодки, має 

виражену протигрибкову дію. Такий же вплив має лікохалкон А.  

 

 

РОЗДІЛ 1. Загальні відомості про солодку 

1.1. Види солодки 

Glycyrrhiza відноситься до сімейства бобових Fabaceace. Корінь солодки, 

один із найдавніших лікарських засобів. У світі існує близько 13 видів кореня 

солодки. Найбільш поширені види: солодка гола (Glycyrrhiza glabra), солодка 

уральська, (Glycyrrhiza uralensis Fisch) та солодка коржинського (Glycyrrhizae 

Korshinskyi Grig) [1,2]. Солодка гола найпопулярніша серед них, у її корінні 

міститься найбільша кількість біологічно активних речовин (БАВ) [1,2,3]. 

Більшість видів солодки виростають біля Євразії. 

Glycyrrhiza glabra L. - це багаторічна трав'яниста рослина, з добре 

розвиненою кореневою системою. Стебло прямостояче, негусто коротко і росте 

до одного метра за висоти [4]. Пухнасті листочки довгасто-яйцевидні, близько 

2-4 см завдовжки і 1-2,5 см завширшки, знизу (і рідко зверху) кора поздовжньо 

зморшкувата від коричнево-сірої до темно-коричневої [5]. Суцвіття - досить 

рихлі, кисті за своєю довжиною коротші за листя або дещо довші. Квітки - боби 

плоскі довгасті до прямих довжиною 1-3 см, шириною 6 мм, досить густо усіяні 

залізистими шипиками, багатонасінні, або дво-трьохнасінні [4]. 

Як показано на малюнку 1.1, сировина в основному складається з 

циліндричних відрізків коренів, що трохи звужуються, іноді поздовжньо-

розщеплених, діаметром 1-5 см, довжиною 15-40 см. Зовні, неочищений корінь 

фіолетово-коричневий. Очищений корінь жовтуватого кольору, з грубими 

поперечними борознами, усередині з радіальним [4]. Корінь має нудотно 

солодкий смак завдяки головному компоненту гліциризинової кислоти (ГК), 

яка в 50 разів солодша, ніж сахароза [5]. Запах тонкий, характерний. 
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Рисунок 1.1 – Зовнішній вигляд коренів солодки. 

 

Солодка гола (солодка гладка) багаторічна корениста трав'яниста рослина 

висотою 50-100 (150) см з потужно розвиненою підземною частиною, що 

складається з короткого товстого кореневища і вертикального головного 

кореня, що досягає 4-5 м завдовжки і 10 см завтовшки. Від кореня відходять 

численні довгі (до 8-9 м) горизонтальні пагони (кореневища, столони), що у 

свою чергу утворюють пагони та коріння другого та наступних порядків. 

Стебла в кількості декількох штук, прямостоячі, малогіллясті, залізисто-

опушені з черговим непарноперистоскладним листям, що несе від 3 до 8 пар 

еліптичних, довгасто-яйцевидних або ланцетних, цілокраї листочків 2-4 см в 

довжину, клейких від рясних залозок. Квітки зібрані в негусті пазушні кисті; 

віночок метеликовий, білувато-фіолетовий. Плід боб 2-3 см завдовжки, 

довгастий, сплюснутий з боків, прямий або злегка вигнутий, голий або 

усаджений залізистими шипиками. Цвіте у травні-серпні, плоди дозрівають у 

серпні-вересні. 

Виростає у заплавах і долинах річок степових і напівпустельних районів 

Центральної Азії, Кавказу, Казахстану, півдня європейської частини. 
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Віддає перевагу місцинам, що тимчасово затоплюються у весняно-літній 

період і з відносно високим стоянням ґрунтових вод. Зазвичай селиться по 

берегах і вздовж русел висохлих річок та стариць, на дні неглибоких ярів, по 

берегах мілководних струмків, ариків, канав, займаючи ділянки як із 

незасоленими, так і солонцюватими ґрунтами. Часто зустрічається у посівах, 

посадках та на покладах, де є злісним бур'яном. У горах, на ділянках, де коріння 

може досягати ґрунтових вод, солодка піднімається до висоти 2000 м над 

рівнем моря. 

В даний час на території колишньої СНД виявлено близько 100 тис. га 

заростей солодки голої. Запас сухого солодкового кореня, визначений до 

глибини 50-70 см, становить понад 300 тис. т. Запаси солодкового кореня 

розподілені нерівномірно та зосереджені переважно в долинах великих річок 

Центральної Азії, Казахстану та Кура-Араксинської низовини. Можна виділити 

п'ять основних ресурсних районів: 

1) Західно-Казахстанський у межах Уральської, Гур'євської та 

Актюбінської областей;  

2) Нижньоамудар'їнський (нижня течія Амудар'ї) в межах Каракалпакії та 

Ташаузької області Туркменії;  

3) Чарджоуський у межах Чарджоуської області Туркменії;  

4) Південно-Казахстанський у межах Кзил-Ординської, Чимкентської, 

Джамбульської, Талди-Курганської, Алма-Атинської, Павлодарської, 

Семипалатинської областей Казахстану та північних районів Киргизії;  

5) Закавказький не більше Азербайджанської республіки. 

Найбільші запаси солодкового кореня зосереджені в Західно-

Казахстанському ресурсному районі (35 тис. га та 26% загальних запасів 

кореня), а також у Нижньоамудар'їнському та Чарджоуському до 23 тис. га та 

по 24% запасів кореня на кожен із цих районів. На жаль, зарості солодки 

серйозно скоротилися через розорювання земель, головним чином під бавовну. 

Солодка уральська відрізняється від солодки голої густішими щільними 

кистями, чашкою в основі мішковидно здутою, бобами серповидно вигнутими, 
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поперечно-звивистими, скупченими і переплетеними в щільний клубок. Цвіте у 

червні-липні, плодоносить із кінця вересня. 

Це турансько-центрально-азіатський краєвид. У межах країни займає 

територію від річки Уїл та верхів'їв річки Урал на заході до кордону з 

Монголією та північно-західними районами Китаю на сході та південному 

сході. Крім того, зустрічається у Південному Сибіру. Росте у пустельній, 

степовій та лісостеповій зонах, у заплавах річок, на рівнинних просторах 

міжріч, по схилах великих увалів та гряд, у невеликих пониженнях та 

западинах, у посівах як бур'ян. До 1975 р. в СРСР було виявлено близько 10 

тис. га промислових заростей солодки уральської із запасом сухого коріння до 

30 тис. т. 

Щорічні заготівлі сухого солодкового кореня, що частково йде на 

експорт, у країні становлять у середньому 10-11 тис. т. В даний час промислові 

заготівлі проводять головним чином у заплаві р. Амудар'ї 

(Нижньоамудар'їнський та Чарджоуський райони). 

Потреба сировини для медичної промисловості задовольняється з 

допомогою збору дикорослих рослин. Світова потреба в корені солодки 

визначається не менше ніж 20-25 тис. т сухого кореня на рік. Крім країн СНД, 

важливим постачальником кореня солодки є Іспанія. 

 

1.2. Солодка як ЛРС: культивування, заготівля, зберігання 

Заготівля, первинна обробка та сушіння. Заготовляють солодку з березня 

до листопада залежно від району заготовок. Промислові заготівлі ведуть 

механізованим способом плантажним плугом із тракторною тягою. Виорюють 

кореневу систему на глибину 50-70 см, максимально до 1 м. Попередньо 

скошують надземну частину. Вибирають 75% здорових, світло-жовтих на зламі 

коренів та кореневищ, 25% кореневищ залишають у ґрунті для забезпечення 

вегетативного розмноження та відновлення заростей. Повторна заготівля 

сировини тому ж ділянці можлива через 6-8 років. Рекомендується після 

вибірки коренів і кореневищ провести боронування і вирівнювання плугом 
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пластів (щоб уникнути усушення і розпилення ґрунту, а також засихання 

кореневищ, що залишилися біля поверхні), ущільнення поверхні ґрунту катком 

для збереження в ньому вологи та по можливості полив. На ділянках, 

незручних для механізованого збирання, коріння викопують вручну. 

 

Викопане коріння і кореневища відокремлюють від надземних стебел і 

коріння інших рослин, обтрушують від землі і складають у довгі і вузькі скирти 

(бурти) для сушіння на відкритому повітрі. Періодично у процесі сушіння їх 

перелопачують. За несприятливих погодних умов сушіння можна проводити 

під навісами або в сушарках при температурі нагріву кореня не вище 50С. 

Таким чином, виходить неочищений корінь. Для медичних цілей найбільш рівні 

та досить товсті шматки свіжих або злегка підв'ялених коренів та кореневищ 

очищають від пробки ножами вручну або спеціальними машинами. 

Неочищений солодковий корінь до вивезення на заготівельний пункт 

складають у скирти шириною 2 м і висотою 3 м, вкривають брезентом, 

очеретом, очеретом або сіном. 

Стандартизація. Якість сировини регламентовано вимогами ГФ Х та 

ГОСТ 22839-77 (для сировини, що використовується в технічних цілях, для 

харчової промисловості та постачання на експорт). 

Зовнішні ознаки. Шматки коренів та підземних пагонів циліндричної 

форми різної довжини завтовшки від 0,5 до 5 см і більше. Зустрічаються 

шматки коренів, що переходять у кореневища, що сильно розрослися, до 15 см 

завтовшки. Поверхня неочищеного коріння і пагонів злегка поздовжньо-

зморшкувата, покрита бурою пробкою, очищена сировина зовні від світло-

жовтого до буро-жовтого кольору з незначними залишками пробки; злам 

світло-жовтий, волокнистий. Під лупою будова коренів і підземних пагонів 

безпучкова промениста. На поперечному розрізі видно численні серцевинні 

промені. Уздовж серцевих променів часто видно радіальні тріщини. У пагонів у 

центрі невелика серцевина, коріння її немає. Запах відсутній, смак солодкий, 

нудотний, злегка дратівливий. 
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Різана сировина. Шматочки різної форми для неочищеної сировини від 1 

до 10 мм, для очищеної – від 3 до 6 мм. 

Мікроскопія. При мікроскопічному дослідженні поперечного зрізу 

діагностичне значення мають широкі серцеві промені, що розширюються у 

вторинній корі, та присутність у вторинній корі деформованого лубу, групи 

луб'яних волокон з сильно потовщеними стінками, оточених кристалоносною 

обкладкою. Судини деревини різного діаметра, оточені групами склеренхімних 

волокон із кристалоносною обкладкою. 

На поздовжньо-радіальному зрізі в корі та деревині видно довгі, сильно 

потовщені склеренхімні волокна з кристалоносною обкладкою; у деревині 

вузькі судини сітчасті, середні з щілинними порами, широкі з бочкоподібними 

короткими члениками і ромбічними облямованими порами, розташованими 

косими рядами. 

У порошку присутні уривки тонкостінної паренхіми, клітини якої містять 

велику кількість крохмальних зерен, групи склеренхімних волокон кори та 

деревини зазвичай із залишками кристалоносної обкладки, а також уривки 

судин. При змочуванні 80% сірчаною кислотою порошок забарвлюється в 

оранжево-жовтий колір (гліциризин). 

Числові показники. Вміст екстрактивних речовин, що витягуються 0,25%-

ним розчином аміаку, не менше 25%, гліциризинової кислоти не менше 6%. 

Крім того, сировина повинна відповідати таким вимогам: для цільної та різаної 

сировини вологість не більше 14%; для цільного неочищеного сировини золи 

загальної трохи більше 8%; золи, нерозчинної в 10%-ному розчині 

хлористоводневої кислоти, не більше 2,5%; коренів, в'ялих у зламі, жовто-

бурих та залишків стебел не більше 4%; органічної та мінеральної домішок не 

більше ніж по 1%. Для цільної очищеної сировини: коренів, погано очищених 

від пробки, не більше 15% (погано очищеними вважаються коріння із 

залишками більше трьох ділянок темно-бурої пробки на одному шматку або 

при поперечнику залишків пробки більше 10 мм); коріння, що потемніло і 

побуріло з поверхні, але світло-жовте в зламі, не більше 20%. Для різаної 
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очищеної сировини: частинок коренів, що потемніли з поверхні, не більше 15%; 

частинок, погано очищених від пробки, трохи більше 3%; частинок більше 6 мм 

трохи більше 10%; частинок, що проходять крізь сито з розміром отворів 1 мм, 

трохи більше 2%. Для порошку: частинок, що не проходять крізь сито з 

розміром 0,125 мм отворів, не більше 3%. 

Зберігання. Сировину зберігають за загальним списком у сухому, добре 

провітрюємому приміщенні. Термін придатності до 10 років. 
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РОЗДІЛ 2. Хімічний склад солодки 

2.1. Якісне і кількісне визначення вмісту ЛРС 

У коренях і кореневищах солодки міститься до 23% тритерпенових 

сапонінів: гліциризин, що представляє собою калієву і натрієву сіль 

гліциризинової кислоти і який надає солодкого смаку кореням, 27 флавоноїдів 

(ліквіритин, ліквіритозид, ізоліквіритин, ліквіритигенін та ін.), вміст яких 

досягає 4%, гліциретинова (глаброва) кислота, ефірна олія, аспарагін, 

аскорбінова кислота (до 30 мг / 100 г), гіркоти, пігменти, камеді, стероїди 

(стероли, включаючи бета-ситостерол, сігмастерол), крохмаль (до 30%), білки, 

різні цукри. 

Наземна частина солодки голої містить сапоніни, флавоноїди, ефірні олії, 

цукри, дубильні речовини. В медицині застосовується як сировина для 

створення препаратів протизапальної і противірусної дії. 

Гліциризин стимулює активність миготливого епітелію і підсилює 

секреторну функцію слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, полегшує 

відхаркування. 

Гліциризинова кислота та її метаболіти інгібують периферичний 

метаболізм кортизолу і викликають псевдо альдостероноподібний ефект. 

Ліквіритозид проявляє спазмолітичну дію на гладкі м’язи. 

Властивість сапонінів утворювати стійку піну є специфічною реакцією і 

широко використовується для якісного і кількісного визначення їх у рослинах, 

але відомі сапоніни, розчини яких при струшуванні не піняться. 

Сапоніни гірше розчиняються в етиловому та метиловому спиртах. При 

нагріванні розчинність у спиртах підвищується, але при охолодженні розчинів 

сапоніни випадають в осад. В ефірі, хлороформі, ацетоні та інших органічних 

розчинниках сапоніни не розчиняються. Сапогеніни, навпаки, розчиняються в 
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органічних розчинниках, нерозчинні у воді і водно-спиртових сумішах низької 

концентрації. 

Якісні реакції. 

1. Проба піноутворення. 1,5 мл витягу енергійно збовтують протягом 1 

хв. Утворюється стійка піна. 

2. Реакції осадження: 

до 1 мл водного витягу додають 3 – 4 краплини 10 %-го розчину 

основного ацетату свинцю; 

до 1 мл водного витягу додають 3 – 4 краплі баритової води; 

до 1 мл спирто-водного витягу додають 1 мл 1 %-го спиртового розчину 

холестерину. 

При наявності сапонінів утворюються осади або каламуть. 

3. Кольорові реакції. 

Реакція Лафона. До 2 мл спирто-водного витягу добавляють 1 краплину 

10 %-го розчину заліза III сульфату, 1 мл концентрованої сірчаної кислоти і 

обережно нагрівають; з’являється синьо-зелене забарвлення. 

Реакція Сальковського. До 2 мл спирто-водного витягу добавляють 1 мл 

хлороформу і 5  –  6 краплин концентрованої сірчаної кислоти; з’являється 

забарвлення від жовтого до червоного.  

Реакція з п’ятихлористою сурмою. До 1 мл спирто-водного витягу 

добавляють 0,5 мл насиченого розчину п’ятихлористої сурми в хлороформі; 

з’являється червоне забарвлення, що переходить у фіолетове. 

Реакція з ваніліном і концентрованою сірчаною кислотою. До 2 мл 

спиртового розчину ваніліну, додають 3  –  4 краплини концентрованої сірчаної 

кислоти; з’являється червоне забарвлення. 

При розведенні водою тритерпеноїди утворюють сині пластівці. 

Кількісне визначення сапонінів 

- Біологічні: визначення гемолітичного індексу 

- Гемолітичний індекс – це найменша концентрація сапонінів, яка 

викликає повний гемоліз еритроцитів протягом 24 годин 
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- Ваговий метод: ґрунтується на здатності сапонінів осаджуватися з 

водних розчинів ефіром, міцним спиртом та деякими реактивами (барію 

гідроксидом) 

- Фізико-хімічні методи: визначення пінного числа; 

спектрофотометричний, газорідинна хроматографія. 

Пінне число (показник сапонінності) – це найменша концентрація настою 

(приведена до одиниці речовини), яка утворює стійку піну, що не зникає 

протягом хвилини. 

Тонкошарова хроматографія 

Випробуваний розчин. 0,50 г подрібненої сировини (180) вміщують в 

круглодонную колбу місткістю 50 мл, додають 16,0 мл води 

Р, 4,0 мл кислоти хлористоводородневої Р1 нагрівають із зворотним 

холодильником на водяній бані протягом 30 мін. Охолоджують і фільтрують. 

Круглодонну колбу і фільтр сушать при температурі 105°З протягом 60 мін. 

Фільтр вміщують в круглодонну колбу, додають 20,0 мл ефіри Р і нагрівають із 

зворотним холодильником у водяній бані при температурі 40°З протягом 5 мін. 

Охолоджують і фільтрують. Фільтрат випаровують досуха, залишок 

розчиняють в 5,0 мл ефіри 5,0 мг гліциретинової кислоти Р1 5,0 мг тимола 

розчиняють в 5,0 мл ефіри ТСХ пластинка з шаром відповідного силікагелю з 

флуоресцентним індикатором, що має максимальну інтенсивність при 254 нм. 

Рухома фаза: розчин аміаку концентрований Р - вода Р - 96 % спирт Р - 

етилацетат Р (1:9:25:65, про/про/про/про). 

Об'єм проби, що наноситься: по 10 мкл у вигляді смуг. 

Фронт жвавої фази: не менше за 15 см від лінії старту. 

Висушування: на повітрі протягом 5 хв. 

Вияв А: переглядають в ультрафіолетовому світлі при довжині хвилі 254 

нм. 

Результати А: на хроматограмах випробуваного розчину і розчину 

порівняння в нижній половині виявляються зони поглинання (гліциретинова 

кислота). 
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Вияв В: пластинку обприскують розчином анісового альдегіду Р1 

нагрівають при температурі від 100°С до 105°С протягом 5-10 хв. 

Переглядають при денному світлі. 

Результати В: на хроматограмі розчину порівняння в нижній половині 

виявляється зона фіолетового кольору (гліцирретинова кислота) і у верхній 

третині - зона червоного кольору (тимол). На хроматограмі випробуваного 

розчину в нижній половині виявляється зона фіолетового кольору, відповідна 

зоні гліцирретинової кислоти на хроматограмі розчину порівняння; у верхній 

третині виявляється зона жовтого кольору (ізоліквірідигенін) нижче за зону 

тимола на хроматограмі розчину порівняння. На хроматограмі випробуваного 

розчину можуть виявлятися і інші зони [16] 

Кількісне визначення. 2,000 г подрібненої сировини (180) вміщують в 

колбу місткістю 150 мл, додають 20 мл суміші з кислоти азотної Р1 ацетону Р 

(1:20, про/про) і струшують протягом 1 ч. Видобування фільтрують в мірну 

колбу місткістю 100 мл. Залишок в колбі промивають 10 мл ацетону Р1 

фільтрують через той же фільтр. У колбу із залишком додають 20 мл ацетону 

Р1, яким одночасно змивають залишки сировини з фільтра і кип'ятять із 

зворотним холодильником на водяній бані протягом 5 мін. Видобування 

фільтрують через той же фільтр в ту ж мірну колбу. 

Екстракцію гарячим ацетоном повторюють ще два рази. Залишки 

сировини промивають ацетоном Р до об'єму рідини в мірній колбі 100,0 мл. 

Вміст мірної колби кількісно переносять в склянку місткістю 200 мл, 

обполіскуючи 40 мл96 % спирти Р. Додають по краплинах при інтенсивному 

перемішуванні розчин аміаку концентрований Р до появи рясного ясно-жовтого 

сироподібного осадка (до значення рН від 8,3 до 8,6). Маткову рідину разом з 

осадком фільтрують через паперовий фільтр під вакуумом. Склянка і фільтр з 

осадком промивають 50 мл ацетону Р порціями по 10-15 мл. Осадок з фільтром 

переносять в склянку, в якій проводилося осадження, додають 50 мл води Р1 

перемішують. Отриманий розчин кількісно переносять в мірну колбу місткістю 

250 мл. Фільтр декілька разів промивають невеликими порціями води Р, 
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додаючи їх до розчину в мірній колбі. Доводять водою Р до об'єму 250,0 мл. 

30,0 мл отриманих розчини розводять водою Р до об'єму 500,0 мл. 

Вимірюють оптичну густину (2.2.25) отриманого розчину при 258 нм, 

використовуючи воду Р в якості компенсаційного розчину. 

 

 

 

2.2. Методи ідентифікації ЛРС 

Автентичність і доброякісність лікарської рослинної сировини. 

Автентичність 

Автентичність - це відповідність досліджуваної сировини найменуванню, 

під яким воно поступило для аналізу. Встановлюється методами: 

макроскопічним, мікроскопічним, якісним фітохімічними, хроматографічним, 

люмінісцентним. [3] 

Макроскопічні ознаки 

Шматки коріння циліндричної форми різної довжини, товщиною від 0,5 

см до 5 см і більш. Зустрічаються шматки коріння та пагонів, перехідні в 

кореневище, що сильно розрослося товщиною до 15 див. Поверхня 

неочищеного коріння злегка подовжньо-зморшкувата, покрита коричневою 

пробкою; обчищена сировина зовні від ясно-жовтого до коричнюватий-жовтого 

кольору з незначними залишками пробки; злам ясно-жовтий, волокнистий. При 

перегляданні при збільшенні видно, що будова коріння безпучкова. На 

поперечному зрізі видно численні широкі серцевині промені, що додають 

корінню ясно промениста будова, в ксилемі широкі просвіти судин. Вдовж 

серцевинних променів часто утворяться радіальні тріщини. У пагонів є 

невелика серцевина, у коріння серцевини немає. (Малюнок 2) [16] 
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Малюнок 2-Зовнішній вигляд коріння солодки голої 

Мікроскопічні ознаки. На поперечному зрізі неочищеного кореня видно 

багатошарова пробка. Під пробкою - первинна кора, що складається з великих 

тангентальновитянутих клітин. У обчищеного коріння разом з пробкою 

частково видалена і первинна кора. За первинною корою йде сильно розвинена 

широка повторна кора. У ній добре помітні широкі, зовнішні серцевинні 

промені, що іноді розширяються, що чергуються з лубом, що складається з 

ситовидних трубок, луб’яних волокон і паренхімних клітин. Ситоподібні 

трубки, крім вузького шару, прилеглого до камбію, здавлені і являють собою 

так званий деформований луб, створюючи подовжений конус, звернений 

широкою основою до камбію, а довгаста вершина проходить згинаючись між 

групами луб’яних волокон.  

Луб’яні волокна з сильно потовщеними стінками і малою, майже 

точковою порожниною зібрані групами і оточені кристалоносною поверхнею. 

Паренхімні клітини кори і серцевинних променів містять зерна крохмалю - 

прості, округлі або яйцеподібні, величиною від 2 мкм до 12 мкм, зрідка до 20 

мкм.  

Деревина складається з судин різного діаметру - від вузького до дуже 

широкого, груп склеренхімних волокон з кристалоносною поверхнею і 

паренхіми, що містить крохмаль. При фарбуванні розчином Люголя серцевинні 
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промені і паренхіма забарвлюються в синій колір, деформований луб не 

забарвлюється і залишається сіруватим, судини жовті, групи волокон кори і 

деревини оранжеві. На подовжньо-радіальному зрізі в корі і деревині видно 

довгі, сильно потовщені склеренхімні волокна з кристалоносною поверхнею; в 

деревині вузькі судини - сітчасті, середні - з щілиноподібними порами і широкі 

- з бочкоподібними короткими члениками і ромбічними облямованими порами, 

розташованими косими рядами. (Малюнок 3) [16,10] 

 

Малюнок 3 - Препарат кореня солодки; поперечний зріз (х 280) 

ІІІ – поперечний розріз, IV- порошок 

1 – бочкоподібна судина з порами, 2 – сітчаста судина, 3 – паренхіма з 

крохмальними зернами, 4 – волокна з кристалоносною обкладкою 

 

Доброякісність-відповідність лікарської рослинної сировини вимогам 

нормативної документації. Визначається наступними видами аналізу: 

товарознавським (визначення автентичності, подрібненості, вмісту домішок, 

міри зараженості амбарний шкідниками), кількісним фітохімічним аналізом 

(визначення вологи, золи, діючих або екстрактивних речовин), визначення 

мікробіологічний чистоти, змісту пестицидів, токсичних речовин, 
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радіонуклідів, біологічною стандартизацією (для сировини, вміст серцевих 

глікозидів). 

Випробування (числові показники). Неочищена сировина. Допустимі 

домішки (#2.8.2). Несировинні частини рослини: коріння, в'яле в зламі, жовто-

коричневе і залишки стебел - не більше за 4 %. Органічні домішки: не більше за 

1 %. Мінеральні домішки: не більше за 1 %. Втрата в масі при висушуванні 

(2.2.32). Не більше за 14,0 %. 2,000 г подрібненої сировини (2000) сушать при 

температурі від 100°З до 105°С. Загальна зола (2.4.16). Не більше за 8,0 %. Зола, 

нерозчинна в хлорної кислоті (2.8.1). Не більше за 2,5 %. 

Очищена сировина. 

Допустимі домішки (#2.8.2). Несировинні частини рослини: коріння, 

погано обчищене від пробки (із залишками більш трьох дільниць темно-

коричневої пробки на одному шматку або поперечинці більше за 10 мм) - не 

більше за 15 %; коріння, що потемніло і побуріло з поверхні, але ясно-жовті в 

зламі - не більше за 20 %. Органічні домішки: не більше за 0,5 %. Мінеральні 

домішки: не більше за 0,5 %. Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 

за 14,0 %. 2,000 г подрібненої сировини (2000) сушать при температурі від 

100°З до 105°С. Загальна зола (2.4.16). Не більше за 6,0 %. Зола, нерозчинна в 

хлорної кислоти (2.8.1). Не більше за 1,0 %. 

 

2.3. Застосування солодки 

Застосування солодкового чи лакричного кореня як лікарського засобу 

вже було відоме у стародавньому Китаї. У старих китайських медичних книгах 

корінь солодки вважався лікарською рослиною першого класу і найчастіше 

називався «хунчір», що по-китайськи означає «солодка трава». 

Китайська медицина застосовувала солодковий корінь як складову майже 

у всіх ліках. Крім того, вважала його засобом для збереження краси та 

молодості. Очевидно, солодковий корінь був відомий і древнім індусів, які 

привозили його з Афганістану та Персії. 
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У давній Греції солодковий корінь знаходив застосування при кашлі, 

астмі та при всіх грудних хворобах. Саму назву «гліциррізу» було дано рослині 

в Греції Діоскоридом, що по-грецьки і позначає солодкий корінь. 

Пізніше, у стародавньому Римі, ця назва була дещо перероблена на 

«ліквіриця» і, поступово змінюючись у різних народів, перетворилася, нарешті, 

на «лікрицю» або (лакрицю). Починаючи з середньовіччя, солодковий корінь 

згадується вже у всіх медичних книгах і списках лікарських засобів. 

В даний час різноманітні препарати солодкового кореня (чиста лакриця, 

екстракт, еліксир, сироп, паста, порошок і гліциризин) широко застосовуються 

медициною як пом'якшувальні та відхаркувальні засоби при катарральних 

захворюваннях дихальних шляхів; Лакричний порошок використовується для 

обсипання таблеток, таблеток і як легке проносне. 

Але головне застосування знаходить солодковий корінь у різних видах 

промисловості. Так, у тютюнової промисловості корінь солодки вживається для 

надання приємного та м'якого смаку курильних та жувальних тютюнів. 

Причому США і Англії особливо широко практикується підсолоджування 

лакрицею особливих жувальних тютюнів. 

У пивоварній промисловості солодковий корінь застосовується як 

піноутворююча речовина для кружечного пива. У харчовій промисловості 

екстракт із солодкового кореня використовується для виготовлення цукерок, 

пастил, різних напоїв та ін. 

Крім того, відомо застосування солодкового кореня для виготовлення -

туші та чорнила, в акварельному живописі та на фабриках державних знаків. 

Для згущення піноутворюючих складів у вогнегасниках, для вироблення вакси 

та гуталіну (нижчі сорти кореня), для отримання паперової маси (залишки після 

екстрагування), з якої готують паперовий посуд (склянки, тарілки та ін.). 

Солодка – поширена рослина, яка підтвердила свою ефективність у 

вирішенні найрізноманітніших проблем зі шкірою. Однак найбільше екстракт 

кореня солодки відомий як компонент косметики, що усуває запалення та 



https://kursovye-raboty.kiev.ua/ +3 8093-599-69-86 наукові роботи на замовлення. 
 

20 
 

роздратування, заспокійливий і пом'якшує шкіру при абсолютно різних 

проблемах – чи то сонячні опіки, чи алергічна реакція. 

 

2.4. Застосування солодки в медицині 

Провідна сфера застосування – лікування захворювань дихальної системи 

(різні види кашлю, бронхіти, трахеїти), патології травної системи, запальні 

захворювання. Протикашльові препарати на основі кореня солодки активно 

застосовують у дітей, оскільки вони не мають таких побічних ефектів як нудота 

з блюванням. Крім того, серед речовин кореня солодки виділений компонент, 

який може пригнічувати вірусні частинки. 

За рахунок гліциризинової кислоти рослина має антисклеротичними 

ефектами. Кислота реагує зі стериновими молекулами, гальмуючи синтез 

поганого холестерину. Крім того, солодка має протизапальні та антиалергічні 

ефекти, допомагає у стимулюванні активності надниркових залоз. 

Сапонінові речовини допомагають посилювати виробництво слизу в 

травній та дихальній системі, захищаючи тканини від подразнення та впливу 

агресивних ліків, вірусів, мікробів. Також вони розріджують мокроту, що 

накопичується в бронхах, допомагає її відкашлювати, а також дезінфікують 

слиз. 

Флавоноїди мають легкий болезаспокійливий ефект, допомагають 

зменшувати спазми і запальний процес, допомагають розслаблювати гладкі 

м'язи в бронхах і кишковій стінці. Також ці речовини нормалізують 

проникність капілярів для рідкої частини крові. 

Хоча це відносно безпечна рослина, і вона застосовується навіть у дітей 

та вагітних, для використання кореня солодки є низка протипоказань. Так, 

заборонені препарати із цим компонентом: 

- за будь-яких гострих патологій з боку травного тракту; 

- за наявності будь-якої форми серцевої недостатності; 

- при гіперреактивності кори надниркових залоз; 
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- на тлі гіпертонії, особливо із кризовим перебігом; 

- при ожирінні; 

- на тлі підвищеної згортання крові (схильність до тромбозів); 

- при виражених набряках; 

- при порушенні роботи нирок та утрудненні виведення надлишків 

рідини тілом. 

Також серед протипоказань варто виділити схильність до кровоточивості 

(геморагічний синдром). 

Солодку активно застосовують у багатьох галузях медицини. Наприклад, 

у гінекологи вона показана при запальних процесах у ділянці шийки та тіла 

матки, допомагає у загоєнні ран та відновленні організму. Нормалізує роботу 

щитовидної залози, допомагає у корекції травних патологій, нормалізує обмін 

речовин, усуває проблеми з кишечником та сечостатевою сферою, підвищує 

тиск. 

Також солодку застосовують при лікуванні шкірних патологій, 

включаючи дерматити, акне, себорею, пухирчатку, псоріаз та екзему. 

Препарати з коренем солодки використовують для лікування патологій 

порожнини рота та носа, середнього вуха. 

Корінь солодки стимулює вироблення інсуліну, допомагає у роботі 

підшлункової залози, допомагає у відновленні після хіміотерапії. Нормалізує 

менструальний цикл у жінок і статеву функцію у чоловіків, має 

естрогеноподібні ефекти. 

Солодка стимулює організм, допомагає у підвищенні імунітету, боротьбі 

із системним запаленням та надмірним відкладенням жиру. Має слабкі 

антидепресивні ефекти. 

 

2.5. Застосування солодки в народній медицині 

Народна медицина здавна застосовує препарати із солодки для лікування 

багатьох захворювань. Солодка допомагає при стресі, опроміненні та після 
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перенесених складних операцій. Дана рослина має здатність загоювати гнійні і 

рани, що важко загоюються. Народні лікарі радять цю рослину 

використовувати людям, які страждають на атеросклероз, цукровий діабет і 

мають проблеми зі щитовидною залозою. 

В основному для приготування препаратів застосовують кореневища 

рослини, які використовують у вигляді відварів, настоянок, настоїв та порошку. 

Солодка застосовується при болях у горлі, кашлі, артриті, низькому 

артеріальному тиску і навіть при дерматиті. Ця рослина допоможе вилікувати 

аддісонову хворобу та захворювання печінки. Його ж застосовують у разі 

харчового чи лікарського отруєння. 

Відвар солодкового кореня. Для приготування такого засобу необхідно 

взяти 1 столову ложку подрібненого кореня рослини та залити її 200 мл окропу. 

Потримавши 20-30 хвилин на водяній бані, настій знімають та охолоджують 

протягом години. Процідивши готові ліки, його потрібно довести до 

початкового обсягу за допомогою окропу. Приймають настій як 

відхаркувальний засіб тричі на день не більше 1 столової ложки. 

Настоянка кореня солодки. Візьмемо 1 чайну ложку порошку з кореня 

солодки та заллємо склянкою горілки. Поставимо склад у темне приміщення на 

10-12 днів. Щодня настоянку необхідно струшувати. Процідивши готову 

настойку, її застосовують у розведеному вигляді, а саме беруть 30 крапель 

настойки, розчиняють у столовій ложці окропу та п'ють тричі на день. 

Настоянка має відновлювальні властивості. Її приймають при алергії, гастриті 

чи захворюванні легень. 

Сироп із кореня солодки. Беруть 1 чайну ложку кореня рослини та 

з'єднують зі 100 мл цукрового сиропу. Туди ж додають 15 крапель будь-якого 

спирту і все добре перемішують. Сироп необхідно приймати 4 рази на день по 1 

чайній ложці. Засіб має відхаркувальні, заспокійливі та пом'якшувальні 

властивості. 

 

2.6. Лікарські форми солодки 
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Фармацевтичні препарати, які отримують із коренів солодки, 

використовують із знеболювальною, жовчогінною, гепатозахисною, 

послаблюючою, діуретичною і спазмолітичною метою. Розроблено препарати 

від кашлю, для лікування бронхіту, запалення носоглотки, кон’юнктивітів, 

ревматоїдного артриту тощо. Також відомі засоби із солодкою, що підвищують 

активність протипухлинних препаратів, які призначають під час лікування 

вірусних захворювань і СНІДу, імунодефіцитних станів, а також як адаптогенів. 

Препарати із солодки використовують і як антиоксиданти, антидоти і 

засоби, що призначені для лікування цукрового діабету [2]. 

Вітчизняні та закордонні підприємства виробляють наступні 

фармацевтичні препарати із вмістом біологічно активних речовин солодки. 

Ліквірітон (Liquiritonum) – препарат виробництва України. Жовто-бурий 

аморфний порошок гіркого смаку без запаху, екстракт коренів солодки голої та 

уральської, застосовується як антисекреторний, протизапальний, а також 

спазмолітичний засіб при лікуванні гіперацидних гастритів, виразкової хвороби 

шлунка і дванадцятипалої кишки. 

Флакарбін (Flacarbinum) – український комбінований препарат, що 

складається з флавоноїдів кверцитину і лікуразіда, натрій- 

карбоксиметилцелюлози і пектину. Препарат чинить спазмолітичну, 

капиллярозміцнюючу та протизапальну дії, сприяє загоєнню виразок шлунка та 

дванадцятипалої кишки, знижує кислотність шлункового соку і нормалізує 

роботу кишечника, усуває запори. 

Бісмулоксан (Bismuloxan) – препарат виробництва Франції. В 1 циліндрі- 

упаковці міститься 800 мг карбонату вісмуту, 550 мг магнезії, 270 мг карбонату 

кальцію, 800 мг метілполісілоксан, 270 мг порошку солдки, 890 мг манітолу. 

Препарат має в'язку, антисептичну, протизапальну дії, стимулює жовчну  

секрецію. Показаннями до застосування є: езофагіти, опіки стравоходу, 
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гастрити, виразка шлунка, гастроентериту, коліти та ентероколіти, спазми 

кишечнику, діарея. 

Транспульмін (Transpulmin) – препарат виробництва Німеччини. В 10 мл 

препарату міститься 20 мг соляно-кислого піпазетата, 3 мг ментолової олії, 3 мг 

анісової олії, 0,5 мг евкаліптової олії, 100 мг екстракту солодки, 4 мг 

хлористого-водневого ізотіпенділа, 50 мг гуанфенезіна, 10 мг ефіру 

поліоксіетіленгексадецілу, 6,6 г глюкози. Препарат є відхаркувальним засобом, 

проявляє спазмолітичний й антиалергічний ефекти. Застосовується при всіх 

видах кашлю при гострому та хронічному катаральному запаленні і алергічних 

захворюваннях дихальних шляхів (бронхіти, трахеїти, ларингіти). 

Екстракт солодкового кореня густий (Extractum Glycyrrhizae spissum) – 

отримують з дрібно порізаного солодкового кореня 0,25% розчином аміаку. 

Являє собою густу масу бурого кольору зі своєрідним запахом і цукрово-

солодким смаком. При збовтуванні з водою утворює колоїдний, сильно 

пінистий розчин. 

Екстракт солодкового кореня сухий (Extractum Glycyrrhizae siccum) – 

готують витягом з солодкового кореня розчином аміаку. Являє собою сухий, 

дрібний, буро-жовтого кольору порошок зі своєрідним запахом і цукрово- 

солодким смаком. При збовтуванні з водою утворює колоїдний, сильно 

пінистий розчин. Містить не менше 25% гліциризинової кислоти. 

Сироп солодкового кореня (Sirupus Glycyrrhizae): 4 г екстракту 

солодкового кореня змішують з 86 г цукрового сиропу і до суміші додають 10 г 

спирту. Виходить рідина жовто-бурого кольору, своєрідного запаху і смаку. 

Сироп не призначають спільно з кислими рідинами. Застосовують як 

відхаркувальний, пом'якшувальний і протизапальний засіб. 

Складний порошок солодкового кореня (Pulvis Glycyrrhizae compositum) – 

містить комплекс речовин: 20 частин порошку кореня солодки, 20 частин 

порошку з листя сени, 10 частин порошку плодів кропу, 10 частин сірки 
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очищеної та 40 частин цукрового порошку. Являє собою порошок зеленувато-

жовтого і зеленувато-бурого кольору із запахом кропу і неприємним гіркувато-

соляним смаком. 

В основі технології отримання препаратів солодки лежить процес 

екстрагування біологічно активних речовин із коренів та кореневищ. Тому нами 

проводяться дослідження по оптимізації процесу екстракції з метою збільшення 

кількості екстрактивних речовин різної хімічної будови. 

 

ВИСНОВКИ  

Як лікарська рослина солодка гола використовується в медицині понад 

п'ять тисяч років. Вона широко застосовується в науковій та народній медицині, 

причому ця лікарська рослина використовується для виготовлення 

патентованих препаратів. Вона має наступні властивості: адаптогенне, 

антиалергічне, анти-анафілактичне, антибактеріальне, антимікробне, анти- 

секреторне, бронхолітичне, гіполіпідемічне, діуретичне, обволікаюче, 

відхаркувальне, противірусне, протизапальне, протипротоозойне дією, 

нормалізує проникність судинної стінки, регулює водно-сольовий обмін, 

знижує рівень холестерину в крові, сприяє регенерації слизової оболонки, 

сприяє зникненню бляшок холестерину в кровоносних судинах. 

Коріння та кореневища солодки – крім слідів ефірної олії, вітамінів, 

білків, гірких (до 4%) та смолистих (3-4%) речовин, ліпідів (близько 4%), 

полісахаридів (пектинових речовин 4-6% та крохмалю до 34%) ), моносахаридів 

та дисахаридів (всього до 20%), містять більш цікаві з фармакологічної точки 

зору флавоноїди (3-4%) та тритерпенові сапоніни (близько 20%). 

Серед 27 різноманітних флавоноїдів найбільш важливими є флавонол і 

халкон, а також їх ізоформи – лікуразід, кемпферол, ліквіритозід, ліквіритин, 

ізоліквіритин, неоліквіритин, рамно-ліквіритин, уралозид, рамноізо-ліквіритин і 

т.д. дають можливість застосовувати відповідні препарати солодки. 
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Серед тритерпенових сапонінів основним є гліциризин. Крім того, у 

коренях та кореневищах солодки уральської виявлено аглікон 

ураленоглюкуронової кислоти – оксигліцирретинова (ураленова) кислота. 
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