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Фармація, промислова фармація

Актуальність теми дисертаційної роботи.
Актуальним завданням сучасної фармації е пошук перспективнії 

видів лікарських рослин, які мають достатню сировинну базу та виявляють
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™ с к « ж е н и м н  видами роду Горлянка на території 
повзуча горлянка женевська та горлянка Лаксмана. які трлдид 
викооистовчють v науковій та народній медицині багатьох країн світу 
антимікробні, протизапальні, гепатопротекторні ранозагоювальні т 
кровоспинні засоби. У зв’язку з цим, особливий інтерес п р е Д « ~ ь  в,
Д високим вмістом біологічно активних речовин, щ •
пРот” ь„у, генатонротекторну, ранозагоювальну та кровозунинну д.ю,

аСаМк Г ь " „ УяЧІ о Рля„кн повзучої, шо росте на території України 
недостатній^ тому актуальним е дослідження морфолого-анатом.чних 
о з н а к  хімічного складу, накопичення біологічно активних речовин, 
фармакологічної дії екстрактів з трави горлянки повзучо, Фл0Р ^ Кра1™м 

Дисертаційна робота присвячена комплексному
Лаомакогностачному дослідженню рослин роду Горлянка, отриманню та 
І с ^ іГ  , ™ Г р с « о г о  рослинного засобу на основі вибрано, сировини, 
розробці методів контролю якості (МКЯ) на лікарську рослинну сировину
та т і каре ь кий засіб росліниюго походження. „„пішення

Д исертаційна робота є актуальною , спрямована на вирішення
важливих завдань фармацевтичної науки щодо
ф іт о т е р а п е в т и ч н и х  засобів антимікробної,  протизапальної,
гепатопротекторної, ранозагоювальної та кровоспинної дії.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами,

^ Д и с е р т а ц ій н а  робота с фрагментом
кафедри фармації Івано-Франківського «атонального медичног



університету «Дослідження культивованих і дикорослих лікарських рослин 
західного регіону України та розробка технологій їх застосування з 
лікувальною метою» (№ державної реєстрації 0118U003809).

Наукова новизна отриманих результатів.
Дисертантом уперше проведено комплексний фармакогностичний 

аналіз трави роду Горлянка — г. повзучої, г. женевської та г. Лаксмана, що 
найбільш поширені на території України. Встановлено морфолого- 
анатомічну будову видів горлянки, які зростають на території України, 
встановлено макро- і мікроскопічні діагностичні ознаки. Визначено 
експлуатаційний запас ЛРС та вивчено можливість культивування горлянки
повзучої в умовах Прикарпаття.

Уперше проведено комплексне фітохімічне дослідження горлянки 
повзучої, в результаті якого визначено якісний склад та кількісний вміст 10 
класів сполук, а саме органічних кислот, амінокислот, вуглеводів, 
фітостероїдів, тритерпеноїдів, карбонових кислот, вітаміну К, макро- та 
мікроелементів, сапонінів та фенольних сполук (у тому числі флавоноїдів, 
гідроксикоричних кислот та катехінів). ^

Уперше методом ВЕРХ у горлянки повзучої траві визначено 21 
сполуку фенольної природи, 8 флавоноїдів (рутин, кверцетин, кверцетин-3- 
О-глюкозид, лютеолін, апігенін, неогеспередин, нарінгін та нарінгенін, 4 
метаболіти танінів (пірокатехін, епікатехін, епікатехінгалат та галокатехін) 
і 9 гідроксикоричних кислот (галова, кофейна, сирінгова, «-кумарова, 
сінапова, бензойна, га/?<янс-циномова, т/?аноферулова та хінна).

Уперше методом ГХ/МС у складі трави горлянки повзучої виявлено 
22 речовини, з них ідентифіковано 9, серед яких 1 поліненасичена -  а- 
ліноленова кислота, ненасичена -  лінолева кислота, 7 насичених -  
стеаринова, арахідонова, бегенова, лігноцеринова, пентакозанова,
трикозанова, пальмітинова.

Уперше методом ГХ/МС встановлено 54 речовини, з яких 
ідентифіковано 9: стигмастерол; прегна-5,17-дієн-3-ол; ергостерол; 3(3- 
стеарилокси-ерс-12-ен; стигмаста 5,22-дієн-З-ол, ацетат; (З-ситостерол; 
олеан-12-ен; 3|3-метокси-5-холестен; холестерол. Встановлено, що 
найбільшу концентрацію має стигмастерол, вміст якого становить 1546,20 
мг/кг сировини або 44,28 % від усіх стероїдів цього дослідження.

Уперше на амінокислотному аналізаторі у рослинній сировині 
виявлено 16 амінокислот. Уперше методом атомно-емісійної спектрометрії 
з індуктивно-зв’язаною плазмою ІСАР 7000 Duo вивчено елементний склад 
сировини горлянки повзучої. Встановлено наявність 23 елементів.

Уперше методом ГХ/МС визначали леткі компоненти г. повзучої. У 
результаті аналізу виявлено 31 сполуку, з них ідентифіковано 10 сполук: 2- 
гептанон, 3-гептанол, а-ліналоол, а-терпінеол, фарнізен,



гексагідрофарнезил ацетон, а-бергамотен, сквален, лінолева кислота та
метиловий ефір лінолевої кислоти.

Уперше з трави горлянки повзучої виділено фракції водорозчинних 
полісахаридів, пектинових речовин, геміцелюлози А і Б. Методом ПХ та 
ТШХ встановлено моносахаридний склад фракцій полісахаридів.

Уперше розроблено технологічні параметри отримання екстрактів 
трави горлянки повзучої та досліджено їх фармакологічну активність.

Вперше розроблено склад, запропоновано технологію виготовлення, 
встановлено показники якості та фармакологічні властивості настойки на
основі отриманого екстракту.

Уперше встановлено місця зростання горлянки повзучої у різних 
районах Івано-Франківської та Тернопільської областей України, складені 
характеристики виявлених фітоценозів та встановлено сировинні запаси 
видів, вивчено параметри інтродукції горлянки повзучої в умовах 
Прикарпаття.

Уперше проведено порівняльне морфолого-анатомічне дослідження 
надземних органів горлянки повзучої та встановлено їх діагностичні 
ознаки. Вивчено числові показники доброякісності трави горлянки 
повзучої, встановлено параметри стандартизації; на основі моніторингу за 
якісними показниками сировини встановлено термін її придатності.

П рактичне значення отриманих результатів.
Дисертанткою вперше проведено фітохімічні, фармакологічні та 

ресурсознавчі дослідження трави горлянки повзучої та доведено 
можливість її використання. Вивчено технологічні параметри екстракції 
БАР з сировини горлянки повзучої, які максимально забезпечують їх вихід. 
Розроблено параметри одержання густих екстрактів з трави горлянки 
повзучої та проведено їх стандартизацію. Експериментально обгрунтовано 
ефективність застосування екстракту трави горлянки повзучої як 
протизапального, антимікробного, гепатопротекторного,
ранозагоювального та кровоспинного засобів.

Розроблено склад, запропоновано схему виготовлення, встановлено 
показники якості та фармакологічні властивості настойки на основі
отриманого екстракту.

Розроблено проекти МКЯ «Горлянки повзучої трава» та «Горлянки 
повзучої екстракт густий» та «Інструкції з 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 дослідження 
впроваджено у навчальний процес кафедр закладів вищої освіти та 
практичну роботу випробувального центру державного підприємства «Івано- 
Франківськстандартметрологія» та ТОВ « Фітолік».



Особистий внесок здобувана.
Здобувачем самостійно проведено інформаційно-патентний пошук і 

аналіз літературних джерел щодо розповсюдження, хімічного складу та 
використання видів роду Горлянка у народній медицині. Виявлено основні 
групи БАР та встановлено їх кількісний вміст у траві горлянки повзучої з 
різних місць зростання, виділено та ідентифіковано індивідуальні сполуки 
трави горлянки повзучої. Розроблено параметри одержання екстрактів із 
трави горлянки повзучої, проведено іх стандартизацію, розроблено 
технологію настойки горлянки повзучої і досліджено їх фармакологічну 
активність, встановлено експлуатаційні запаси сировини видів роду 
Горлянка, розроблено проект інструкції з заготівлі та сушіння трави
горлянки повзучої.

Самостійно оброблено та проаналізовано результати 
експериментальних досліджень і систематизовано їх у вигляді таблиць, 
рисунків, проектів МКЯ та фотознімків. Співавторами наукових праць є 
науковий керівник та науковці, спільно з якими проведено дослідження. У 
наукових працях, опублікованих у співавторстві, дисертанту належить 
фактичний матеріал і основний творчий доробок.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і
рекомендацій дисертації, їх достовірність.

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані в 
дисертаційній роботі є достатньо обґрунтованими і достовірними. Це 
забезпечується використанням автором сучасних методів 
фармакогностичних, технологічних та фармакологічних досліджень 
об’єктів, підтвердженням достовірності та коректності отриманих 
результатів, їх практичним значенням.

Повнота викладення матеріалів дослідження в опублікованих  
роботах.

Основний зміст дисертаційної роботи викладено в 15 наукових 
роботах, з яких 6 статей у наукових фахових виданнях, у тому числі 5 статей 
у фахових виданнях, рекомендованих МОН У країни, 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.

Структура та зміст дисертації.
Дисертаційна робота викладена класично і складається з анотації, 

вступу, огляду літератури, чотирьох розділів з результатами 
експериментальних досліджень, розділу в якому описуються основні 
методи та методики використані в дослідженнях, загальних висновків, 
списку використаних літературних джерел, який включає 314 джерел, з 
яких 116 латиницею і додатків. Дисертацію викладено на 263 сторінках



друкованого тексту (основного тексту -  172 сторінки). Робота ілюстрована 
66 таблицями та 39 рисунками.

У роботі відсутні порушення академічної доброчесності.

У вступі обґрунтована актуальність теми, поставлені мета та завдання 
дослідження, зазначено наукову новизну роботи та практичне значення
отриманих результатів.

Перший розділ дисертації «Рослини роду Горлянка — перспективні 
лікарські рослини (огляд літератури)» висвітлює дані першоджерел щодо 
ботанічної характеристики та розповсюдження, хімічного складу, 
фармакологічних властивостей та застосування видів роду Горлянка в 
медицині та народному господарстві.

В цьому розділі автор робить обґрунтовані висновки щодо 
доцільності вивчення хімічного складу рослин роду Горлянка та створює 
передумови для проведення ресурсознавчих, фітохімічних та 
фармакологічних досліджень для створення нових лікувальних засобів.

Другий розділ «Об’єкти, методи та матеріали досліджень» містить 
відомості про об’єкти дослідження, вибір загальної методології досліджень, 
прилади, матеріали, реактиви і розчинники, що використовуються у 
дисертаційній роботі, а також методи аналізу.

Третій розділ «Вивчення хімічного складу та кількісне визначення 
біологічно активних речовин рослин роду Г орлянка» присвячено 
результатам фітохімічного дослідження трави горлянки повзучої, з 
використанням методів ПХ, ТШХ, ГХ/МС, атомно-емісійної спектрометрії, 
ВЕРХ, в результаті якого визначено якісний склад та кількісний вміст 10 
класів сполук. Методом ВЕРХ у траві горлянки повзучої визначено 21 
сполуку фенольної природи. Методом ГХ/МС в складі трави горлянки 
повзучої виявлено 22 сполуки, з них ідентифіковано 9, серед яких 1 
поліненасичена - а-ліноленова кислота, ненасичена - лінолева кислота, 7 
насичених — стеаринова, арахідонова, бегенова, лігноцеринова, 
пентакозанова, трикозанова, пальмітинова, також досліджено наявність 54 
фітостероїдних речовин. Методом ГХ/МС визначали леткі компоненти 
г. повзучої, встановлено 31 сполуку. На амінокислотному аналізаторі в 
сировині г. повзучої виявлено 16 амінокислот.

Методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв’язаною 
плазмою іСАР 7000 Duo вивчено елементний склад сировини горлянки 
повзучої, встановлено наявність 23 неорганічних елементів.

Виділено фракції водорозчинних полісахаридів, пектинових речовин, 
геміцелюлози А і Б, встановлено їх моносахаридний склад.

Представлено динаміку накопичення основних груп БАР у траві 
горлянки повзучої залежно від фази вегетації.

У четвертому розділі «Виділення комплексів біологічно активних 
речовин з горлянки повзучої та дослідження їх фармакологічної



активності» автором представлено результати розробки параметрів 
екстракції БАР із трави горлянки повзучої; одержання і стандартизацію 
густих екстрактів. Описано та експериментально обгрунтовано результати 
вивчення фармакологічної активності екстрактів трави горлянки повзучої, 
зокрема гострої токсичності, гепатопротекторної, протизапальної, 
ранозагоювальної, кровоспинної та антимікробної дії.

Представлено розробку складу, запропоновано технологію 
виготовлення, встановлено показники якості та фармакологічні властивості 
настоянки на основі отриманого екстракту трави горлянки повзучої.

На основі проведених досліджень запропоновано показники 
доброякісності густого екстракту трави горлянки повзучої, які включено до 
проекту МКЯ «Горлянки повзучої екстракт густий» та подано заявку на 
отримання патенту на корисну модель «Спосіб одержання екстракту трави 
горлянки повзучої з протизапальною активністю».

У п'ятому розділі «Ресурсознавче, морфолого-анатомічне 
дослідження видів Горлянки та розробка проекту методів контролю якості 
«Горлянки повзучої трави» представлено результати дослідження 
морфологічної будови горлянки повзучої. Проведено мікроскопічне 
дослідження сировини горлянки повзучої методом скануючої електронної 
мікроскопії, що дозволило вивчити діагностичні ознаки сировини. 
Представлено сировинні запаси, визначено можливість культивування 
горлянки повзучої, які включено до проекту МКЯ «Горлянки повзучої 
трава». Встановлено оптимальні параметри заготівлі та сушіння сировини 
горлянки повзучої, які включені до проекту «Інструкції з заготівлі та
сушіння трави горлянки повзучої».

Дисертація завершується загальними висновками, які повністю 
співпадають поставленим завданням, і списком використаних джерел  
літератури.

Зауваження і пропозиції.

1. У підрозділі 1.2. «Хімічний склад рослин роду Горлянка», 
доцільно було б навести зведену таблицю щодо дослідження БАР за 
групами у представників цього роду. Це б дозволило легше сприймати
матеріал та його аналізувати.

2. Деякі данні з підрозділу 1.2, які стосуються фармакологічних
властивостей, доцільно було б перенести до підрозділу 1.3. 
«Фармакологічні властивості та застосування рослин роду Горлянка в
медицині та народному господарстві».

3. У розділі «Об’єкти, методи та матеріали досліджень» слід було
зазначити, як і ким встановлювалась тотожність видів.

4. При проведенні аналізу елементного складу сировини доцільно
було б порівняти з їх вміст у отриманих екстрактах.



5. Робота написана грамотно, але іноді зустрічаються технічні та 
стилістичні помилки, невдалі або не точні вислови.

Проте, вказані недоліки та зауваження не мають принципового 
характеру і не впливають на наукову, практичну значимість роботи і на 
загальну позитивну оцінку дисертації. У порядку проведення наукової 
дискусії вважаю доцільним, щоб дисертант відповів на такі запитання:

1. В огляді літератури Ви констатуєте, що види роду Горлянка 
володіють вираженою фармакологічною активністю. Скажіть будь-ласка чи 
є на фармацевтичному ринку препарати, до складу яких входить горлянка 
повзуча?

2. На території України зростає 9 видів роду Горлянка, серед яких три 
є найбільш розповсюдженими: горлянка повзуча, горлянка женевська та 
горлянка Лаксмана. Чому Ви зупинили свій вибір та сконцентрували увагу 
при своїх дослідженнях саме на горлянці повзучій?

3. При вивченні гепатопротекторної активності Ви використали як 
препарат порівняння Силібор, на фармацевтичному ринку є багато 
гепатопротекторів. Чому власне ви зупинили свій вибір на цьому препараті 
порівняння?

4. В 4 розділі Вами було представлено розробку лікарської форми з 
трави горлянки повзучої. Чому Ви обрали саме настойку?

Дослідження Малюванчук С.В. виконані на сучасному науковому 
рівні, що свідчить про високий рівень знань, теоретичної га практичної 
підготовки дисертанта. Розділи дисертації включають теоретичний і 
практичний аспект дослідження, кожен розділ та підрозділ присвячується 
певній задачі, поставленій дослідженням. Новизна, достовірність наукових 
теоретичних і практичних результатів не викликає сумнівів. Наведені 
дискусійні моменти та зауваження не впливають на загальну високу оцінку
роботи.

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного  
дослідження у практиці. Теоретичні та практичні результати дисертації 
можуть бути використані при розробці нормативної документації на нову 
лікарську рослинну сировину та при створенні нових лікарських засобів з 
антимікробною, протизапальною, гепатопротекторною, ранозагоювальною 
та кровозупинною дією. Також отримані результати доцільно 
використовувати у навчальному процесі та науковій роботі вищих 
профільних навчальних закладів України.



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 рослин роду
Горлянка» є завершеною науковою працею, 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 автор, 
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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