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Актуальність теми.
З кожним роком зростає популярність лікарських засобів, що містить 

біологічно активні речовини (БАР) рослинного походження. Незважаючи на 
значні досягнення сучасної фармації та медицини, збільшення кількості 
синтетичних лікарських засобів, попит на лікарську рослинну сировину та 
фітопрепарати постійно зростає. Серед чисельних лікарських рослин цінним 
джерелом БАР є рослини роду Горлянка (Ajuga Ь.) родини Губоцвіті 
(Ьатіасеае). Рослини роду Горлянка широко використовують в народній 
медицині багатьох країн. На території України зростає 9 видів роду Горлянка, 
найбільш розповсюдженими є горлянка повзуча, горлянка женевська та горлянка 
Лаксмана.

Виходячи з вищезазначеного, актуальним є проведення 
фармакогностичного вивчення видів роду Горлянка, дослідження морфолого- 
анатомічної будови, хімічного складу та біологічної активності рослин роду 
Горлянка, впровадження в фармацію та медицину нових потенційних лікарських 
рослинних препаратів на основі зазначеної сировини.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами.
Дисертаційна робота виконана відповідно до плану проблемної комісії 

«Фармація» МОЗ та НАМН України від 19.04.2017 року та є фрагментом 
комплексної науково-дослідної роботи кафедри фармації Івано-Франківського 
національного медичного університету «Дослідження культивованих і 
дикорослих лікарських рослин західного регіону України та розробка технологій 
їх застосування з лікувальною метою» (№ державної реєстрації 0118Ш03809).

Наукова новизна отриманих результатів.
Проведено фармакогностичний аналіз видів роду Горлянка, які поширені 

на території України.
Проведено комплексне фітохімічне дослідження горлянки повзучої, в 

результаті якого визначено якісний склад та кількісний вміст амінокислот, 
вуглеводів, фітостероїдів, тритерпеноїдів, карбонових кислот, вітаміну К, макро- 
та мікроелементів, флавоноїдів, гідроксикоричних кислот та танінів.

Розроблено технологічні параметри отримання екстрактів трави горлянки 
повзучої (ступінь подрібнення сировини, вид екстрагенту, співвідношення між 
сировиною і екстрагентами, час та кратність екстракції), проведено їх



стандартизацію. Запропоновано технологію виготовлення, визначено показники 
якості настойки горлянки повзучої. Встановлено, що екстракти та настойка 
горлянки повзучої трави не токсичні, володіють протизапальною, 
гепатопротекторною, ранозагоювальною, кровозупинною та антимікробною 
дією.

Вивчено числові показники доброякісності трави горлянки повзучої, 
встановлено параметри стандартизації; на основі моніторингу за якісними 
показниками сировини встановлено термін її придатності.

Практичне значення отриманих результатів.
В результаті проведених комплексних фітохімічних та фармакологічних 

досліджень встановлено перспективність використання трави горлянки повзучої 
у фармації та медицині.

Розроблено проекти МКЯ «Горлянки повзучої трава», «Горлянки повзучої 
екстракт густий» та «Інструкції із заготівлі та сушіння трави горлянки повзучої».

За результатами роботи видано монографію «Природа лікує... Рослини 
роду Горлянка. Ботанічна характеристика, хімічний склад та фармакологічна 
дія», яку разом з іншими результатами досліджень впроваджено в навчальний 
процес профільних кафедр закладів вищої освіти України, практичну роботу 
ТОВ «Фітолік» і випробувального центру ДП «Івано- 
Франківськстанд артметро логія».

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 
висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Аналіз матеріалів дисертаційної роботи показує, що дослідження виконані 
на сучасному науковому рівні. Усі наукові положення, висновки та практичні 
рекомендації базуються на експериментальному матеріалі і логічно витікають з 
одержаних результатів. Загальні висновки до дисертації викладені чітко, стисло і 
повністю відображають результати проведеної роботи, а їх достовірність не 
викликає сумніву. Матеріал, наведений у дисертаційній роботі Малюванчук 
С.В., є новим та перспективним для впровадження у практичну фармацію.

Повнота викладення матеріалів дослідження в опублікованих роботах 
і авторефераті, а також їх апробації.

За матеріалами дисертації опубліковано 15 наукових робіт, з яких 6 статей 
у наукових фахових виданнях, у тому числі 5 статей у фахових виданнях, 
рекомендованих МОН України, 1 стаття в іноземному виданні, що входить до 
наукометричних баз Scopus, 1 монографія, 8 тез доповідей у матеріалах 
конференцій. Основний зміст дисертаційної роботи викладено та обговорено на 
науково-практичних конференціях різного рівня.

Аналіз основного змісту роботи, ступінь обґрунтованості наукових 
положень і висновків.

Робота містить: анотацію, вступ, огляд літератури, об’єкти, методи та 
методики дослідження, 3 розділи власних досліджень, висновки, список 
використаних джерел та додатки. Роботу ілюстровано 66 таблицями та 39



рисунками. Список використаних джерел налічує 314 найменування, з яких 198 
кирилицею та 116 латиною.

Дисертаційна робота починається з анотації, яка оформлена згідно з 
вимогами наказу № 40 від 12 січня 2017 року «Про затвердження вимог до 
оформлення дисертації».

У вступі дисертаційної роботи дисертант обґрунтовує вибір теми 
дослідження, формулює мету роботи, завдання досліджень, вказує на наукову 
новизну і практичне значення досліджень, а також подає інформацію про 
особистий внесок здобувана, апробацію результатів дисертації, її структуру та 
обсяг.

У першому розділі (огляд літератури) дисертанткою проаналізовано і 
представлено дані першоджерел щодо ботанічної характеристики та 
розповсюдження, хімічного складу, фармакологічних властивостей та 
застосування видів роду Горлянка в медицині та народному господарстві.

Дисертантом обґрунтовано висновки про недостатність вивчення хімічного 
складу рослини, що створює передумови для проведення ресурсознавчих, 
фітохімічних та фармакологічних досліджень з метою створення та 
впровадження в фармацію та медицину нових лікарських рослинних препаратів.

У другому розділі наведено об’єкти та методики досліджень; подано 
відомості про прилади, методи і реактиви.

Об’єктами морфологічного дослідження стали 9 видів роду Горлянка, які 
зростають на території України: г. повзуча, г. женевська, г. Лаксмана, г. 
пірамідальна, г. хіоська, г. східна, г. м'яка, г. верболиста та г. ялинкоподібна.

Об’єктами фармакогностичного дослідження були листки, квіти і трава 
горлянки повзучої (Ajuga reptans L.), яку заготовляли в 2017 - 2021 pp. з різних 
місць зростання.

Дисертанткою представлено та обґрунтовано вибір загальної методології 
дослідження, описані об'єкти та методи досліджень. Застосовані методи є 
сучасними, актуальними.

У третьому розділі дисертантом вивчено якісний склад та кількісний 
вміст біологічно активних речовин сировини горлянки повзучої. 
Спектрофотометричним методом визначено кількісний вміст суми фенольних 
сполук.

Методом ВЕРХ проведено ідентифікацію індивідуальних компонентів. З 
флавоноїдів виявлено і встановлено 8 сполук, з гідроксикоричних кислот - 9 
сполук, з танінів -  4 сполуки.

Компонентний склад вивчено методом ГХ / МС. У результаті досліджень 
ідентифіковано 22 речовини жирнокислотного складу, 54 фітостероїдні сполуки 
та 31 летку сполуку.

Дисертантом досліджено мінеральний склад трави горлянки повзучої. 
Домінуючими є макроелементи -  кальцій, магній і ферум. Виділено фракції 
водорозчинних полісахаридів, пектинових речовин, геміцелюлози А і Б, 
встановлено їх моносахаридний склад.
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біологічно активних речовин з досліджуваної сировини горлянки повзучої, 
одержання, дослідження та стандартизації екстрактів горлянки повзучої та 
розробці настойки. Автором наведено вивчення фармакологічної активності 
екстрактів та настоянки трави горлянки повзучої, зокрема гострої токсичності, 
гепатопротекторної, протизапальної, ранозагоювальної, кровозупинної та 
антимікробної активності.

У п’ятому розділі дисертантом описано результати дослідження основних 
морфолого-анатомічних діагностичних ознак листків, стебла, квіток та будову 
пелюсток горлянки повзучої. Представлені дослідження сировинних ресурсів 
горлянки повзучої та можливості культивування в умовах Прикарпаття. 
Встановлено оптимальні параметри заготівлі та сушіння сировини горлянки 
повзучої, які включені до проекту «Інструкції з заготівлі та сушіння трави 
горлянки повзучої». Це дозволяє показати можливість забезпечення сировинною 
базою нового лікарського засобу.

Аналізуючи дисертаційну роботу, необхідно відзначити, що 
експериментальна частина виконана на високому науковому рівні, має 
теоретичне обґрунтування та супроводжується обговоренням отриманих 
результатів. Висновки роботи обґрунтовані та відповідають завданням 
дослідження. На основі визначених завдань дисертаційної роботи, з 
використанням обраних методів дослідження та оцінки їх результатів, 
дисертанту вдалося досягти поставленої мети. Робота написана логічно з 
дотриманням існуючих вимог щодо структури та змісту, відповідає вимогам 
МОН України. Текст дисертації викладено українською мовою із дотриманням 
наукового стилю.

Поряд з позитивною оцінкою роботи слід висловити деякі зауваження та 
пропозиції:

1. Вважаю, що висновки після розділів потрібно більш конкретизувати та 
обговорювати у відповідності з виконаними дослідженнями і отриманими 
результатами.

2. Рисунки 5.3, 5.4 більш доцільно було б представити в більшому 
масштабі.

3. У розділі 1.3 «Фармакологічні властивості та застосування рослин роду 
Горлянка в медицині та народному господарстві» слід було використовувати 
сучасну термінологію «традиційна медицина», «доказова медицина» замість 
народна та наукова медицина.

4. В роботі присутні деякі повтори, невдалі вирази та друкарські помилки.
Але, вказані зауваження не впливають на загальну високу оцінку

виконаної роботи і не зменшують її наукової та практичної цінності.
У порядку проведення наукової дискусії вважаю доцільним, щоб дисертант 

дав відповідь на наступні запитання:

Методом спектрофотометрії ідентифіковано та кількісно визначено вітамін



1. В якому обсязі були проведені валідаційні дослідження методик 
кількісного визначення, що наведені в розроблених методах контролю якості.

2. Чому серед видів роду Горлянка, які зростають на території України, для 
дослідження Вами було обрано саме горлянку повзучу?

Висновок. Зазначені зауваження не знижують загальної позитивної оцінки 
рецензованої роботи, тому слід зробити висновок, що за всіма зазначеними 
параметрами дисертаційна робота Малюванчук Світлани Василівни на тему 
«Фармакогностичне дослідження видів роду Горлянка» є завершеною 
науковою працею, яка за актуальністю обраної теми, науковою новизною, 
практичною значимістю, обсягом виконаних досліджень, достовірністю 
отриманих результатів, повнотою публікацій повною мірою відповідає вимогам 
п. 10 «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 
філософії», затвердженого Постановою КМУ № 167 від 6 березня 2019 року (зі 
змінами, затвердженими постановою КМУ №979 від 21 жовтня 2020 р.), а її 
авторка, Малюванчук Світлана Василівна, заслуговує на здобуття ступеня 
доктора філософії з галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 226 
Фармація, промислова фармація.
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