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Объектом исследования являлось растение из семейства 

Валериановые Patrinia intermedia (Hornem.) Roem. et Schult (Патриния 

средняя) из коллекции Центрального ботанического сада НАН Беларуси. 

Цель работы – идентификация компонентного состава биологически 

активных веществ в составе патринии средней белорусской интродукции. 

В процессе работы установлено, что основными компонентами, 

содержащимися в патринии, являются сапонины, представленные пятью 

патринозидами, для которых установлены значения молекулярной массы и 

химический состав остатков сахаров. Проведен сравнительный анализ 

экстракции различными экстрагентами. Разработаны методы определения 

количественного содержания сапонинов и их агликонов.  

Предложен метод стандартизации растительного сырья корней и 

корневищ патринии средней по количественному содержанию в нём 

тритерпеновых сапонинов.  

Эффективность разработки определяется поставленной целью 

выведения на рынок Республики Беларусь нового эффективного 

биокорректора на основе интродуцированного лекарственного растительного 

сырья. 
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Аб’ектам даследавання з’яўлялася расліна з сямейства Валер’янавые 

Patrinia intermedia (Hornem.) Roem. et Schult (Патрынія сярэдняя) з калекцыі 

Цэнтральнага батанічнага саду НАН Беларусі. 

Цэль работы – ідэнтыфікацыя кампанентнага склада біялагічна 

актыўных рэчываў у складзе патрыніі сярэдней беларускай інтрадукцыі. 

У працэсе працы ўстаноўлена, што асноўнымі кампанентамі, якія 

знаходзяцца ў патрыніі, з'яўляюцца сапаніны, якія прадстаўлены пяццю 

патрыназідамі, для якіх ўстаноўлены значэнне малекулярнай масы і хімічны 

састаў сахарных астаткаў у іх складзе. Праведзен параўнальны аналіз 

экстракцыі рознымі экстрагентамі. Распрацаваны метады вызначэння 

колькаснага зместу сапанінаў і іх агліконаў.  

Прапанаваны метад стандартызацыі расліннай сыравіны карней и 

карэнішч патрыніі сярэдняй па колькаснаму зместу ў ёй трытэрпенавых 

сапанінаў.  

Эфектыўнасць распрацоўкі вызначаецца пастаўленай задачай 

вывядзення на рынак Рэспублікі Беларусь новага эфектыўнага біякарэктара 

на аснове інтрадуцыраванага лекавага расліннага сыр'я. 
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The subject of research is a plant Patrinia intermedia (Hornem.) Roem. et 

Schult  of Valeriana kind from the collection of Central Botanic Garden NAoS of 

Belarus. 

 Aim of the work is the identification of biologically active components 

which consist in Patrinia intermedia of belarusian introduction.  

Saponins identified as 5 patrinosides where stated as main components in 

Patrinia intermedia during the investigation. Their molecular mass and chemical 

composition of sugar remains were established. Comparative analysis of different 

types of extractions was made. Methods of determination of quantitative amount of 

saponins and their aglycones were developed.  

Method of standartization for plant raw materials (roots and rhizomes of 

Patrinia intermedia) by quantitative amount of triterpene saponins was suggested.  

Efficiency of development is determined by established purpose to find and 

to release on the pharmaceutical market of Belarus a new and effective drug that 

would be produced from plant raw materials of belarusian introduction. 

 


