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офщшного опонента на дисертащйну роботу Гусак Людмили
Володимир1вни «Фармакогностичне дослщження чистецю 31больда

(Stachys sieboldii MIQ)», представлену до спещал1зовано'1 вчено! ради
Д 64.605.01 при Нащональному фармацевтичному ушверситет1 на
здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за
спещальшстю 15.00.02 - фармацевтична xiMin та фармакогноз1я

Актуальшсть вибрано! теми дисертацн. На фармацевтичному ринку
Укра'ши в останн1 роки збгльшуеться юльюсть препарате на ocHOBi лжарсько!
рослинно! сировини, яю користуються значним попитом у населения. Це
зумовлено тим, що ф1тозасоби майже не мають поб1чних ефект1в, ш
притаманна комплексна д1я завдяки наявносп р1зних труп бюлопчно
активних речовин, а також можливють довготривалого використання при
хрошчних захворюваннях.
Сьогодш близько 300 вщцв лжарських рослини е офщинальними,
серед них дикоросл! i культивоваш, яю вирощують у спец1ал1зованих
господарствах,

боташчних

виявляють лжувальш

садах,

на

присадибних

дглянках.

Вони

властивост! i мають важливе значения для

профыактики i лжування багатьох захворювань.
До таких рослин належить чистець 31больда (Stachys sieboldii MIQ.),
який як овочеву культуру протягом багатьох тисячолпъ вирощують на
його батьювщиш - у КитаТ, в Японп та у Монголй. Культивуеться рослина у
Францп, Англн, Шмеччиш, 1талп, Белый, Швейцарй, Швецй, Австрп, США,
Бразилн та УкраТш. Вид здавна використовувався у китайсьюй i тибетсьюй
народнш медицин! при лжуванш туберкульозу, ппертонн, imeMiHHoro
шсульту,

старечого

захворюваннях.

У

недоумства
народнш

та при

медицин!

pi3HHX

бульби

шлунково-кишкових
чистецю

31больда
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використовують як гшоглжем1чний, антикоагулянтний, ппотензивний,
противиразковий та заспокшливий 3aci6.

В Укра'йй дана

рослина

е маловивченою, тому

комплексний

фармакогностичний анал!з гпдземних i надземних opraHiB чистецю
31больда 3i створенням на ocHOBi !х бюлопчно активних речовин нових
лжарських засоб1в е актуальним.
Отже, мета, поставлена автором - комплексне фармакогностичне
дослцркення чистецю 31больда, створення фпюзасоб1в та шдтвердження !х
фармаколопчно! активность е щлком обГрунтованою.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами,
грантами. Дисертацшна робота е фрагментом науково-дослщних програм
кафедри

фармакогнозп

з

медичною

ботанжою

фармацевтичного

факультету ДВНЗ «Терношльський державний медичний ушверситет
iMeHi 1.Я. Горбачевського МОЗ Украши» «Фармакогностичне вивчення
культивованих
доопдження

дикорослих

i

продукте

лжарських

перетворення

рослин;

ф1зико-х1м1чш

1,3-диметилксантину

та

стандартизащя, фармаколопчш i фармакотехнолопчш випробування
лжарських

засоб1в»

(номер

Державно!'

реестраци

0115

U003359).

Дисертант - сшввиконавець названо! теми.
Новизна дисертащйних досл!джень. Наукова новизна дослщжень
Гусак Людмили Володимир1вни полягае в тому, що нею вперше в Укранп
проведено

комплексне

кореневих

бульб

фармакогностичне

чистецю

31больда,

i

у

дослщження
дослщжуваних

трави

та

об'ектах

встановлено яюсний склад кислот оргашчних та аскорбшово!, вуглевод1в,
лшофыьних

речовин,

речовин

фенольного

характеру

(кислот

пдроксикоричних, флавоно!д1в, пол!фенол1в), амшокислот, фрукташв та
canoHiHiB; визначено юльюсний BMicT виявлених труп БАР. Встановлено
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елементний склад дослщжувано! сировини, проведено яюсний анал1з
/

летних сполук.

Автором вперше дослщжено морфолого-анатом!чну будову стебла,
KBiTKH, листка i кореневоТ бульби чистецю 31больда та встановлено i'x
основн1 макро- i м!крод1агностичш ознаки.
Розроблено технолопю одержания густого екстракту з кореневих
бульб та сухого екстракту з трави чистецю 31больда, дослужено i’x
фармаколопчш

активное^

-

ппоглжем!чну

та

антиексудативну.

Визначено гостру токсичшсть дослщжуваних екстракт1в.
Наукова новизна проведених дослщжень шдтверджена позитивним
ршенням на заявку на патент Украши «Cnoci6 отримання рослинно!
субстанцп з антиексудативною актившстю» номер U201708097.
Теоретичне значения результате дослщження.
Результати дослщжень представляють теоретичний iHTepec. BiH
полягае у комплексному фармакогностичному вивчеш з використанням
сучасних метод1в анал!зу (ВЕРХ, ААС, ГХ/МС тощо) трави та кореневих
бульб чистецю 31больда, бюлопчно активш речовини яких проявляють,
згщно дослщжень

Гусак Л. В., гшоглжем1чну та антиексудативну

активность
Практичне значения роботи.
Дисертантом

видано

методичш

рекомендацп

«Макро-

та

MiKpocKoni4Hi ознаки i х1м1чний склад чистецю 31больда трави та

кореневих бульб».
OnpiM того, розроблено проекти МКЯ на нову лжарську сировину

«Чистецю 31больда коренев1 бульби» та «Чистецю 31больда трава»,
розроблено технолопю отримання з них густого i сухого екстракпв. На
одержан! субстанцп розроблено проекти МКЯ «Чистецю 31больда трави
екстракт сухий» та встановлено його протизапальну актившсть i
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«Чистецю 31больда кореневих бульб екстракт густий» та встановлено його
/

гшоглжем!чну актившсть.

Даш фармакогностичних дослщжень впроваджено в навчальний
процес i наукову роботу ВНЗ Укра'ши IV р1вня акредитацй: кафедри
фармакогнозп та боташки Нац1онального медичного ун!верситету iM. 0.0.
Богомольця, кафедри xiMii природних сполук, фармакогнозп та ботан!ки
Нащонального фармацевтичного ун!верситету, кафедри фармакогнозп з
медичною

ботанжою

ДВНЗ

«Терношльський

державний

медичний

ушверситет iMeHi I. Я. Горбачевського МОЗ УкраТни» та Державно!' служби з
лжарських 3aco6iB та контролю за наркотиками у 1вано-Франювськш
облает!.
Стушнь обГрунтованост! та достов1рност1 наукових положень,
висновюв i рекомендаций, сформульованих у дисертацн. Анал1з
матер!ал1в дисертацн показуе, що дослщження виконаш на сучасному
науковому

piBHi.

yci

науков1

положения,

висновки

та

практичш

рекомендацй базуються на експериментальному матер!ал! i лопчно
вит!кають з одержаних результате. Загальн! висновки до дисертацн
викладеш ч1тко, стисло i повшетю вщображають результати проведено!
роботи, а !х достов!рн!сть не викликае сумн1ву.
Матер!ал, наведений у дисертац1йн!й робот! Гусак Л. В., е новим як з
науково! точки зору, так i перспективним для впровадження у практичну
фармацш.
Повнота викладу основних результате у наукових фахових
виданнях. За матер!алами дисертацн опублжовано 16 наукових po6iT, у
тому чис/ii 6 статей (3 статп у фахових виданнях, рекомендованих МОН
Укра'ши, 2 - у фахових закордонних виданнях (Рос1я, 1нд!я)), 9 тез доповщей
та 1 методичн! рекомендацй.
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Одержано позитивне pimeHHH на заявку на патент Украши «Cnoci6
отримання рослинно! субстанцн з антиексудативною актившстю» номер
U201708097.

Вважаю, що опублшоваш результати достатньо повно вщображають
зм1ст дисертацшно! роботи. Автореферат дисертацн як за структурою, так
i за зм1стом, вщповщае основним положениям роботи.
Структура, зм1ст i оформления дисертацн. Дисертацшна робота
написана у традицшнш формь мютить 151 сторшку основного тексту.
Складаеться 3i вступу, огляду л^ератури, чотирьох роздшв власних
дослщжень, загальних висновюв, додатшв, списку використаних джерел
литратури. Перелж використаних джерел мютить 164 джерела науковоТ
л1тератури, з яких 41 латиною. Робота ыюстрована 45 таблицями i 52
рисунками.
Дисертацшна робота починаеться з анотацн, яка оформлена зпдно з
вимогами наказу № 40 вщ 12 ачня 2017 року «Про затвердження вимог до
оформления дисертацн».
Вступ дисертацн включае даш щодо актуальность мети та завдання
роботи, метод1в дослщження, науковоТ новизни, практичного значения,
особистого внеску здобувача, апробацп результат дисертацшноТ роботи.
Мета роботи сформульована чггко i е теоретично обГрунтованою.
Завдання,

яю

виршуються

для

досягнення

мети,

е чггкими

та

конкретними.
Огляд
лггературних

л^ератури
джерел

(перший
щодо

розды)

сучасного

стану

присвячений

анал1зу

фармакогностичного

дослщження рослин роду Чистець, а саме, вщомостей про чистець 31больда,
його розповсюдження, х1м1чний склад, бюлопчну дш , застосування у
народнш та науковш медицин!. Автор наводить теоретичне обГрунтування
доцьпьност! i перспектившсть створення нових в1тчизняних лжарських
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3aco6iB на ocHOBi фггосубстанцш з дослщжуваноУ сировини чистецю

31больда.
У другому роздШ наведено даш щодо об'ектчв та метод!в
дослщження. Для дослщжень використано сучасш ф1зичш, ф1зико-х1м1чш,
xiMiHHi,

технолопчш,

макро-

i

мжроскошчш,

фармаколопчш

та

статистичш методи анал1зу. Також вказано прилади та обладнання, яю
використовували
одержания

при

водних та

проведенш

дослщжень.

водно-спиртових

Описано

методики

витяжок i3 сировини,

що

вивчалася, i яю застосовували для анал1зу БАР.
Третш

розды

присвячений

вивченню

яюсного

визначенню юльюсного вмюту БАР, яю мютяться у
бульбах

чистецю

31больда.

За

допомогою

ушфжованих метод!в щентифжовано

i

TpaBi

широко

юльюсно визначено

складу

та

та кореневих
уживаних
BMicT

та

жирних

та амшокислот, каротинощ1в, хлорофшв, кислот оргашчних, в тому числ!
аскорбшово'ь фенольних сполук (кислот гщроксикоричних, флавоноццв,
дубильних речовин), летких сполук, сапошшв, а також вуглевод1в (ВПРС,
ПР, фрукташв). Дисертантом проведено визначення методом ВЕРХ
тетрасахариду стахюзи у кореневих бульбах чистецю 31больда, якш
належить вир1шальна роль у прояв1 гшоглжем1чно'1 ди.
Методом ГХ/МС встановлено яюсний склад i визначено юльюсний
BMicT моноцукр1в та сахарози у TpaBi та кореневих бульбах чистецю

31больда. У TpaBi виявлено 8 цукр1в, основними з яких е глюкоза, фруктоза
i сахароза; у кореневих бульбах - 6, де переважае сахароза.
Методом газ овoi хроматографп були дослщжеш летю фракцп трави
та кореневих бульб дослщжуваного об'екту. Методом атомно-абсорбцшно!'
спектрофотометрп

вивчено

вмют

макро-

i

мжроелемент1в.

За

результатами дослщження елементного складу дослщжувано!' сировини

7

встановлено, що BMicT важких метал!в знаходився в межах вимог гранично
допустимих концентрацш для сировини та харчових продукте.

/

У четвертому роздШ наведено результати макро- i мжроскошчно!'
характеристики трави та кореневих бульб чистецю 31больда, визначено Тх
основн1 д1агностичш ознаки. Розды глюстрований рисунками макро- i
м1кроскоп1чного анал!зу досл1джуваних ЛРС.
У даному роздШ також наведено результати визначення числових
показниюв трави та кореневих бульб дослщжуваного об'екту, яю
використано для розробки проекте МКЯ.
У п’ятому роздШ подано результати розробки технологи одержания
сухого екстракту з трави та густого екстракту з кореневих бульб чистецю
31больда. Визначено в одержаних екстрактах юльюсний вмют основних
труп БАР i дослщжено антиексудативну д1ю сухого екстракту трави та
ппоглжем1чну густого екстракту кореневих бульб дослщжуваного об'екту.
Загалом, одержан! результати шдтверджують доц!льн1сть створення
на основ!

отриманих ф1тосубстанц1й орипнальних,

ефективних та

безпечних лжарських засоб1в.
Матер1ал дисертацшноТ роботи як1сно прошюстрований та грамотно
описаний.
Поряд з позитивними характеристиками роботи необхщно вщмггити
деяк! зауваження та пропозицй:
1. Дисертант по тексту роботи використовуе pi3Hi вар1анти назв
дослщжувано!' сировини «чистецю 3!больда трава», «трава чистецю
31больда» тощо. Ойд було б використовувати назви сировини за вимогами
ДФУ.
2. На мш погляд табл.. 3.3 та 3.4 потр1бно було б об’еднати в одну,
осюльки представлений в них матер1ал сприймався бглып нагляд Hirne, а
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дисертант Mir би пор1вняти BMicT жирних кислот в надземних i шдземних
/

органах в обговорены.
3. Не

шформативний

i

не

зрозумшй

рис.

3.4

стосовно

сщввщношення BMicTy насичених i ненасичених жирних кислот у сировиш
чистецю 31больда. Його краще було б не наводити.
4. У таблиц! 3.6 при визначенш юльюсного BMicTy каротино'1д1в та
хлорофшв дов1рчий штервал перевищуе усгляю допустим! норми. Мабуть
це техшчна помилка.
5. П. 3.7 «Визначення фруктан!в» е фрагментом попереднього п. 3.6
«Визначення вуглевод!в». Тому доцгльно було б не видшяти його в окремий
роздьл.
6. До рис. 3.23 не коректний шдпис «Вмкгг макро- та м!кроелемент!в
у трав! i кореневих бульбах чистецю 3!больда»: на д!аграм! представлен!
тыьки мжроелементи.
7. По тексту дисертацп зустр!чаються TexHiHHi помилки, невдал!
вирази.
Проте наведен! зауваження не зменшують загальноТ позитивно!'
оц!нки i значения дисертац!йно! роботи, яка е заюнченим дослщженням з
достатньою науковою новизною та практичним значениям одержаних
результате.
Рекомендаци щодо використання дисертацшного дослщження.
Рекомендуеться провести поглиблен! доклш!чш дослщження одержаних
субстанц!й з сировини чистецю 3!больда з метою розробки на !х основ!
нових лжарських 3aco6iB з ппогл!кем!чною активн!стю.
Висновок про в1дпов1дн1сть дисертацп вимогам Положения.
Дисертацшна робота Гусак Людмили Володимир!вни «Фармакогностичне
досл1дження чистецю 3!больда (Stachys sieboldii MIQ)» е заюнченою
науковою працею, у якш отримано нов! дань що в сукупност! е суттевими у
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вирйыенш проблеми пошуку i дослщження лжарських рослин з метою
створення

нових

фггопрепарат1в.

Дана

робота

за

актуальшстю,

теоретичним i практичним значениям, використанням сучасних метод1в i
шдход1в у експериментальних фармакогностичних i фармаколопчних
дослщженнях, за обсягом проведених досл1джень повшстю вщповщае
вимогам

пункту

затвердженого

11

«Порядку

постановою

присудження

наукових

Кабшету MiHicTpiB Украши

ступешв»,

№ 567 вщ

24.07.2013 р., а и автор заслуговуе присвоения наукового ступеня
кандидата

фармацевтичних

наук

за

спещальшстю

15.00.02

фармацевтична xiMin та фармакогноз1я.

Завщувач кафедри xiMi'i природних сполук
Нацюнального фармацевтичного
ун!верситету,
доктор фармацевтичних наук, професор

В.С. Кисличенко

