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ანოტაცია. სურსათის წარმოებაში გამოყენებუ-

ლი მცენარეული ექსტრაქტები მნიშვნელოვნად აუმ-

ჯობესებს სურსათის ხარისხს. მცენარეული ექსტ-

რაქტების საბოლოო გამოყენების ერთ-ერთი წინაპი-

რობა ამ ექსტრაქტების ქიმიური შედგენილობაა. 

ექსტრაქტების ქიმიურ შედგენილობას კი განსაზღვ-

რავს ექსტრაქციის მეთოდი და პირობები – ტემპერა-

ტურა, ხანგრძლივობა, ექსტრაგენტი. ექსპერიმენტუ-

ლი მონაცემებიდან გამომდინარე, შეირჩა კვრინჩხის 

(Prunus spinosa) ნაყოფიდან და ფოთლებიდან ფენო-

ლური ნაერთების ექსტრაქციის ოპტიმალური პირო-

ბები. ექსპერიმენტისას გამოყენებული ექსტრაქციის 

მეთოდებიდან ფენოლური ნაერთების ყველაზე მა-

ღალი შემცველობა აქვს ულტრაბგერითი ექსტრაქ-

ციით მიღებულ ექსტრაქტებს. წყლისა და ეთილის 

სპირტის სხვადასხვა მოცულობითი თანაფარდო-

ბიდან კარგი შედეგი აჩვენა 0,25 წილი წყლისა და 0,75 

წილი ეთილის სპირტის ნარევმა. ექსტრაქციის ოპტი-

მალური დრო 90 წუთი იყო, ხოლო ოპტიმალური 

ტემპერატურა – 40 – 420C. ამ მეთოდით მიღებულ 

ექსტრაქტებში ფენოლური ნაერთების საერთო მნიშვ-

ნელობამ კვრინჩხის ნაყოფისათვის 35,62 ± 0,17 მგ·გ-1 

(მშრალი მასა) შეადგინა, ხოლო ფოთლებისათვის – 

44,76 ± 0,08 მგ·გ-1(მშრალი მასა). 
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საკვანძო სიტყვები: ექსტრაქცია, კვრინჩხი 

(Prunus spinosa), ფენოლური ნაერთები. 

 

შესავალი 

სურსათის წარმოებისა და გადამუშავების სხვა-

დასხვა ეტაპზე  გამოიყენება საკვებდანამატები, მისი 

ხარისხის გაუმჯობესებისა და კონსერვაციის მიზნით. 

საკვებდანამატების შერჩევა ხდება ორგანოლეპ-

ტიკური და ენერგეტიკული მახასიათებლების გასა-

უმჯობესებლად, ვარგისობის ვადის გასაზრდელად, 

მჟავიანობის დასარეგულირებლად და სხვა. საკვებ-

დანამატების დიდი ნაწილი სინთეზური გზითაა 

მიღებული და მათი უმრავლესობის მოქმედება ადა-

მიანის ჯანმრთელობაზე ბოლომდე არ არის შესწავ-

ლილი. ქიმიური წარმოშობის საკვებდანამატების ჩა-

ნაცვლება ნატურალური, მცენარეული ანტიოქსიდან-

ტებითა და კონსერვანტებით მნიშვნელოვნად ზრდის 

სურსათის ხარისხს. მცენარეული სურსათისათვის 

დამახასიათებელია მაღალი ბიოშეღწევადობა, მასში 

შემავალი ვიტამინები, მიკროელემენტები აუმჯობე-

სებს სურსათის კვებით ღირებულებას.  

  

ძირითადი ნაწილი 

მცენარეები რვა ათასზე მეტი ფენოლური ნაერ-

თის ბუნებრივი წყაროა [1]. მცენარეთა შედგენილო-

ბაში არსებული ფენოლური ნაერთების რაოდენობა 

პირდაპირ უკავშირდება მცენარეული წარმოშობის 

სურსათის მაღალანტიოქსიდანტურ აქტივობას, რაც, 

თავის მხრივ, დადებითად მოქმედებს ადამიანის 

ჯანმრთელობაზე. სამეცნიერო კვლევები ადასტუ-

რებს ხილში შემავალი ფენოლური ნაერთების ანტი-

ოქსიდანტურ, ანტიმიკრობულ და ანთების საწინა-

აღმდეგო მოქმედებას [2]. ფენოლური ნაერთების 

შემცველი ექსტრაქტები ფართოდ გამოიყენება მედი-

ცინაში სამკურნალო [3] და პროფილაქტიკური [4] 

მიზნებისათვის. 

ვიტამინების, მიკროელემენტების, ანტიოქსიდან-

ტების შემცველობის მხრივ განსაკუთრებით საყუ-

რადღებოა ველურად მოზარდი მცენარეები. ტყის 

მცენარეები გამოირჩევა განსაკუთრებული მდგრა-

დობით სხვადასხვა დაავადებისა და მავნებლების 

წინააღმდეგ, რაც დაკავშირებული უნდა იყოს ვეგე-

ტაციური ორგანოებისა და ნაყოფის ქიმიურ შედ-

გენილობასთან. ტყის მცენარეების კვლევა საშუალე-

ბას მოგვცემს მივიღოთ მაღალი ხარისხისა და ვიტა-

მინებით მდიდარი ნატურალური საკვებდანამატები.  

ამ მოსაზრებების გათვალისწინებით, შესასწავ-

ლად შეირჩა ვარდისებრთა ოჯახის მრავალწლიანი 

ველური მცენარე კვრინჩხი (Prunus spinosa). ის 5 

მეტრამდე სიმაღლის ეკლიანი ბუჩქია. კლიმატური 

პირობებისა და სხვადასხვა ტიპის ნიადაგის მიმართ 

საკმაოდ მდგრადი მცენარეა [5]. ყვავილობს გვიან 

გაზაფხულზე, ნაყოფი სიმწიფეს აღწევს შემოდგო-

მაზე. მწიფე ნაყოფი 5 – 7 მმ დიამეტრისაა [6] და აქვს 

მომწარო-მწკლარტე გემო, მწვანე რბილობი გარედან 

დაფარულია მოლურჯო-შავი კანით. 

ხალხურ მედიცინში კვრინჩხი გამოიყენება მრა-

ვალი დაავადების სამკურნალოდ. კვრინჩხის ქერქის, 

ნაყოფისა და ყვავილის ნაყენს იყენებენ რესპირატო-

რული, კუჭ-ნაწლავის დაავადებების სამკურნალოდ 

[7]. ფიტოთერაპიაში კვრინჩხის ნაყოფისაგან ამზა-

დებენ დიურეტიკულ და დეტოქსიკაციურ საშუა-

ლებებს [5]. 

მცენარეული ექსტრაქტების ბიოლოგიურ და ორ-

განოლეპტიკურ მახასიათებლებზე გავლენს ახდებს 

ექსტრაქციის პირობები [8]. კვლევის მიზანია კვრინჩ-
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ხის ფოთლებიდან და ნაყოფიდან ბიოლოგურად აქ-

ტიური ნივთიერებების გამოყოფა მყარ-თხევადი 

ექსტრაქციის გზით. ექსტრაქციის ეფექტურობის ასა-

მაღლებლად საჭიროა შეირჩეს მეთოდი და დად-

გინდეს ოპტიმალური პირობები – ტემპერატურა და 

ექსტრაქციის ხანგრძლივობა, აგრეთვე თხევადი ფაზა 

– ექსტრაგენტი. 

საკვლევი ნიმუშები შეგროვდა მცხეთა-მთიანეთის 

მუნიციპალიტეტში, დუშეთის რაიონის სოფელ ლა-

ფანაანთკარში, ეკოლოგიურად სუფთა ტერიტორია-

ზე, ზღვის დონიდან 800 მეტრის სიმაღლეზე. ად-

გილმდებარეობის მკაცრი კლიმატური პირობების 

გათვალისწინებით, კვრინჩხის ნაყოფი შეგროვდა 

2020 წლის ოქტომბრის ბოლოს, ამავე პერიოდში შეგ-

როვდა ფოთლებიც. 

ექსპერიმენტისათვის კვრინჩხის ნაყოფი და ფოთ-

ლები დაქუცმაცდა ლაბორატორიულ ბლენდერში. 

თითოეული ნიმუშის 4 გ-ს (აწონილი 0.0001გ სიზუს-

ტით ანალიზურ სასწორზე) დაემატა 40 მლ გამხს-

ნელი ან გამხსნელთა პიურე.  

ფენოლური ნაერთების რაოდენობრივი ანალიზი 

ფოლინ-ჩოკალტეს მეთოდით ჩატარდა [9] სპექტრო-

ფოტომეტრზე. შესადარებელ სტანდარტად გამოვიყე-

ნეთ გალის მჟავა. ექსტრაქტების ოპტიკური სიმკვრი-

ვე განისაზღვრა 760 ნმ ტალღის სიგრძეზე. 

კვრინჩხის (Prunus spinosa) ნაყოფიდან და ფოთლე-

ბიდან ფენოლური ნაერთების მაღალი გამოსავლია-

ნობის მისაღწევად ერთ-ერთი საკვანძო საკითხია 

ექსტრაქციის მეთოდის შერჩევა. ექსტრაქცია ჩავატა-

რეთ სამი განსხვავებული მეთოდით – მაცერაციით, 

ულტრაბგერით და ინფრაწითელი სხივებით. სამივე 

შემთხვევაში ექსტრაგენტად გამოვიყენეთ, სამეცნიე-

რო კვლევებში ხშირად გამოყენებული, წყლისა და 

ეთილის სპირტის ნარევი 1:1 მოცულობითი თანაფარ-

დობით. ექსტრაქციის ტემპერატურა იყო 40 0C, ხანგ-

რძლივობა – 120 წუთი. 1-ელ სურ-ზე წარმოდგენი-

ლია მიღებული მონაცემები. 
 

 
 

სურ. 1. ექსტრაქციის მეთოდის გავლენა ფენოლური ნაერთების გამოსავლიანობაზე 
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ექსტრაგენტის ან ექსტრაგენტთა ნარევის შერჩე-

ვაზე მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული ექსტრაქცი-

ის ეფექტურობა. შეირჩა ორი ნივთიერება – ეთილის 

სპირტი (ეთანოლის 96% მოც. წყალხსნარი) და წყალი. 

მომზადდა შერჩეული გამხსნელების სხვადასხვა მო-

ცულობითი თანაფარდობის ხუთი ტიპის ნარევი: წყა-

ლი: ეთილის სპირტი – 1 : 0; წყალი : ეთილის სპირტი 

– 0,75 : 0,25; წყალი : ეთილის სპირტი – 0,5 : 0,5; წყალი: 

ეთილის სპირტი – 0,25 : 0,75; წყალი : ეთილის სპირტი 

– 0 : 1. ექსტრაქციის ტემპერატურა – 40 0C, ხანგრძლი-

ვობა – 120 წუთი. ექსტრაქტებში მიღებული  საერთო 

ფენოლების რაოდენობა მოცემულია ცხრილში. 
 

ექსტრაგენტის გავლენა ფენოლური ნაერთების გამოსავლიანობაზე 

გამხსნელთა ნარევი 
(მოცულობა – წყალი: 

მოცულობა 96% 
სპირტხსნარზე) 

საერთო ფენოლები 
მგ/გ  

ნაყოფი ფოთლები 

H2O : C2H5OH 
1 : 0 13,15 ± 0,18 18,31 ± 0,21 

H2O : C2H5OH 
0,75 : 0,25 

15,34 ± 0,22 20,23 ± 0,13 

H2O : C2H5OH 
0,50 : 0,50 31,79 ± 0,24 38.54 ± 0,09 

H2O : C2H5OH 
0,25 : 0,75 36,26±0,07 45,19±0,02 

H2O : C2H5OH 
0 : 1 

16,37 ± 0,03 22,63 ± 0,14 

 

ექსტრაქციის ოპტიმალური ტემპერატურის და-

სადგენად ჩატარდა სამი ექსპერიმენტი: 20 – 220C-ზე, 

40 – 420C-ზე და 60 – 620C-ზე. ექსტრაგენტი წყალი: 

ეთილის სპირტი – 0,25 : 0,75; ხანგრძლივობა – 120 

წუთი. შედეგები წარმოდგენილია მე-2 სურ-ზე. 

 

 

 
 

სურ. 2. ტემპერატურის გავლენა ფენოლური ნაერთების გამოსავლიანობაზე 
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ექსტრაჰირებული ნივთიერებების რაოდენობაზე 

გავლენას ახდენს ექსტრაქციის ხანგრძლივობა. ექსტ-

რაქციის ოპტიმალური დროის დასადგენად პროცესი 

წარიმართა 30 წუთის, 60 წუთის, 90 წუთის და 120 

წუთის განმავლობაში, დადგენილი მეთოდით, ოპ-

ტიმალურ ტემპერატურაზე და შერჩეული ექსტრა-

გენტით (სურ. 3). 

 

 
სურ. 3. ექსტრაქციის ხანგრძლივობის გავლენა ფენოლური ნაერთების გამოსავლიანობაზე  

(ულტრაბგერითი ექსტრაქცია; გამხსნელთა ნარევი წყალი : ეთილის სპირტი – 0,25 : 0,75; ტემპერატურა – 40 – 42 0C ) 

 

 

დასკვნა 

ექსპერიმენტული სამუშაოების შედეგების ანა-

ლიზის მიხედვით, კვრინჩხის (Prunus spinosa) ნაყო-

ფიდან და ფოთლებიდან ფენოლური ნაერთების 

მაღალი გამოსავლიანობით ხასიათდება ულტრაბგე-

რითი ექსტრაქციით მიღებული საკვლევი ნიმუშები. 

აღნიშნული მეთოდით განსაკუთრებით კარგი შედე-

გები, ორივე სახის ნედლეულისათვის, დაფიქსირდა 

40 – 420C ტემპერატურაზე ორსაათიანი ექსტრაქცი-

ისას, გამხსნელთა ნარევით წყალი : ეთილის სპირტი 

– 0,25 : 0,75 - 36,26 მგ/გ (მშრალი ნაყოფი) და 45,19 მგ/გ 

(მშრალი ფოთლები). ამ მონაცემებს უმნიშვნელოდ, 

მაგრამ მაინც ჩამორჩება 90-წუთიანი ექსტრაქციის 

შედეგი, რომელიც 1 გ მშრალ ნედლეულზე გადაანგა-

რიშებით 35,62 ± 0,17 მგ-სა და 44,76 ± 0,08 მგ-ს 

შეადგენს, შესაბამისად, ნაყოფისა და ფოთლებისათ-

ვის. აქედან გამომდინარე, დროისა და ენერგოხარჯის 

გათვალისწინებით, კვრინჩხის (Prunus spinosa) ნაყო-

ფიდან და ფოთლებიდან ფენოლური ნაერთების მა-

ღალი გამოსავლიანობისათვის მისაღებია ულტრა-

ბგერითი ექსტრაქცია 90 წუთის განმავლობაში 40 – 

420C ტემპერატურაზე, გამხსნელთა ნარევის წყალი: 

ეთილის სპირტი – 0,25 : 0,75 გამოყენებით. 
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Abstract. Plant extracts used in food production significantly improve the quality of food. Chemical composition 

is the main prerequisites for the final use of plant extracts. The chemical composition of the extracts is affected by 

the extraction method and conditions - temperature, duration and solvent. On the basis of experimental data optimal 

conditions for the extraction of phenolic compounds from the fruits and leaves of blackthorn (Prunus spinosa) were 

selected. Among the extraction methods used in the experiment, the highest content of phenolic compounds in 

obtained extracts was observed during the ultrasonic extraction. A mixture of 0.25 parts of water and 0.75 parts of 

96% ethanol showed best results from different volume ratios of water and ethanol. The optimal extraction time was 

90 minutes. And the optimum temperature is 45°C. The total content of phenolic compounds in the extracts obtained 

by the abovementioned method amounted is 35.62±0.17 mgg-1(dry weight) for blackthorn fruits and 44,76 ± 

0.08mgg-1(dry weight) for the leaves. 

 Resume:  
 

Key words: blackthorn (Prunus spinosa); extraction; phenolic compounds. 
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Аннотация. Растительные экстракты, используемые в пищевом производстве, значительно улучшают 

качество продуктов питания. Химический состав является основной предпосылкой для конечного использо-
вания растительных экстрактов. Химический состав экстрактов определяет способ и условия экстракции – 
температура, продолжительность и экстрагент. На основании экспериментальных данных были выбраны 
оптимальные условия извлечения фенольных соединений из плодов и листьев терновника (Prunus spinosa). 
Среди методов экстракции, использованных в эксперименте, наибольшее содержание фенольных соедине-
ний в полученных экстрактах наблюдалось при ультразвуковой экстракции. При различных объемных 
соотношениях воды и этанола наилучшие результаты показала смесь 0,25 части воды и 0,75 части 96 %-ого 
этанола. Оптимальное время экстракции составляло 90 минут. А оптимальная температура – 40 – 42 0С. Общее 
содержание фенольных соединений в экстрактах, полученных указанным способом для плодов терновника 
составило 35,62 ± 0,17 мг·г-1 (на сухой вес) и 44,76 ± 0,08 мг·г-1 (на сухой вес) для листьев. 

 

Ключевые слова: терновник (Prunus spinosa); фенольные соединения; экстракция. 
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