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Актуальшсть теми.
Статистичн1 дан1 р1зних краш св1ту св1дчать, що резистентнють
м1кроорган1зм1в до багатьох в1домих антибактер1альних препарат1в ставить
шд загрозу лшування багатьох шфекцшних хвороб, шдвищуе ризик
виникнення ускладнень шсля х1рург1чних втручань. За даними дослщжень
укра'шських

вчених

резистентн1сть

та

Всесв1тньо1

патогенних

орган1зацй‘

збудник1в

до

охорони

вщомих

здоров’я

синтетичних

антибактер1альних препарат1в набула критично високого р1вня, що може
призвести до важких наслщюв для суспшьства.
Застосування

протим1кробних

л1карських

рослинних

засоб1в

з

протизапальною д1ею в комплекс! з синтетичними антибактер!альними
засобами

значно

запальш

процеси

шдвищують
в

уражених

ефективн1сть

л!кування,

тканинах,

прискорюють

спов1льнюють
регенеращю

пошкоджених кл1тин та шдвищують !муштет хворого.
Серед

перспективних

джерел

БАР

для

створення

нових

протимжробних засоб1в з протизапальною д1ею було обрано канну садову
(Саппа х hybrida Hort.) родини каинов! (Саппасеае).
Батьк1вщиною канни вважаються TponinHi та субтрошчш кра'ши А311 та
Америки. Мюцеве населения цих кра!'н традицшно

використовувало

сировину канни для виготовлення протимшробних i протизапальних засоб!в.
Завдяки привабливим зовшшшм ознакам рослини роду канна були

штродуковаш у багатьох краУнах CBiTy, у тому числ1 i в УкраУш. Тому
сировинна база е забезпеченою. Але на тепер1шнш час в Украпп канна в
медициш не застосовуеться, и х1м1чний склад дослщжено недостатньо,
вщсутш параметри стандартизаци сировини. Це створюе перспективи для
поглибленого фштм1чного дослщження щеУ рослини, розробки метод1в
контролю якост1 сировини канни садовоТ, створення протимшробних та
протизапальних

лжарських

рослинних

засоб1в

на

и

ochobi

та

i'x

стандартизаци, що е актуальним завданням фармацевтичноУ науки.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертацшна робота виконана у вщповщносп з планом проблемно!'
KOMicii'

«Фармащя» МОЗ та НАМИ УкраУни

i

е фрагментом комплексно'!

науково-дослщно'У роботи Нащонального фармацевтичного ушверситету
«Фармакогностичне дослщження лжарсько'У рослинноУ сировини та розробка
ф1тотерапевтичних засоб1в на УУ основЬ> (номер державноУ реестращ'У
0114U000946).
Наукова новизна одержаних результате.
Вперше проведено комплексне фармакогностичне дослщження р1зних
вид1в сировини канни садовоУ. В лист1, кв1тках, кореневищах та коренях
канни садовоУ встановлено наявшсть вуглевод1в, карбонових кислот,
фенольних сполук, речовин терпеновоУ природи, мшеральних елемент1в.
В усix видах дослщжувано'У сировини канни садовоУ було визначено
кшыасний вм1ст полюахарщцв, ал1фатичних та ароматичних карбонових
кислот, ал1фатичних насичених i ненасичених монокарбонових (жирних)
кислот, гщроксикоричних кислот, пол1фенольних сполук i флавоноУд1в,
летких

сполук,

стероУдних

i

тритерпенових

речовин,

м1кро-

та

макроелеменпв, хлорофшв i каротиноУд1в. Вперше проведено вивчення
пол1сахаридних комплекс1в дослщжуваних вщцв сировини.
Встановлено морфолого-анатом1чн1 д1агностичн1 ознаки листя канни
садовоУ, показники якост1 та технолопчш параметри сировини.

Одержано сухий екстракт та настойки з канни садово! листя. Доведено
Ух протимшробну та протизапальну активность
На шдстав1 проведених дослщжень розроблено проекти метод!в
контролю якост1 на канни садово! листя, канни садово! листя 70% настойку
та канни садово! листя екстракт сухий.
Наукова новизна проведених дослщжень пщтверджена патентом
Укра'ши на корисну модель № 110545 вщ 10.10.2016 «Шкарський ф1тозас1б
антибактер1ально1 та протигрибково! дй'».
Практичне значения одержаних результате.
Результати вивчення морфолопчних та анатом1чних ознак канни
садово! використано при розробц1 1нформац1йного листа про нововведения в
систем! охорони здоров’я «Морфолого-анатом!чш ознаки листя канни
садово! (Саппа х hybrida Hort.)», м. Ки'!в, 2016 р.
За результатами ф1тох!м!чних дослщжень розроблено проекти МКЯ
«Канни садово! листя», «Канни садово!’ листя настойка» та «Канни садово!
листя екстракт сухий».
Результати

фармакогностичного

дослщження

канни

садово!

впроваджено в науково-дослщну роботу спор!днених навчальних заклад1в
осв1ти Укра'ши.
Повнота викладення матер1ал1в дослщження в опубл1кованих
роботах i автореферат!.
Основний 3MicT дисертащйно! робота викладено в 21 науковш робот!, у
тому числ! 5 статей опублшовано у наукових фахових виданнях Укра'ши, 1 за кордоном, 13 тез доповщей. За результатами проведених дослщжень
розроблено 1 шформацшний лист та одержано патент Укра'ши на корисну
модель.

Опублшоваш

робота та автореферат повнютю вщповщають

основним результатам дослщжень.
Анал!з основного злпсту дисертац!йно1 роботи.
Дисертац1йна робота складаеться 3i вступу, 4 розд1л!в, загальних
висновк!в, списку використаних джерел та 4 додатюв. Робота викладена на

207 сторшках машинописного тексту. Обсяг основного тексту дисертащ!'
складае 159 сторшок друкованого тексту. Робота шюстрована 29 таблицями,
43 рисунками. Список використаних джерел мютить 169 найменувань, з них
100 кирилицею та 69 латиницею.
У встуш обгрунтована актуальнють теми робота, поставлен! мета та
завдання дослщження, вщм!чено наукову новизну роботи та практичне
значения отриманих результате.
В роздий

1 дисертантом проанал!зовано даш л!тератури, щодо

боташчно!' характеристики, xiMinHoro складу та застосування рослин роду
канна. Роздш подшений на чотири шдроздши.
В робот! надано ботан!чний опис 19 вщцв роду канна, що представлен!
в таблиц! та на рисунках, також наведено i'x х!м!чний склад. Дан! про
застосування

представниюв

роду

канна

в р1зних галузях

народного

господарства цшого ряду кра'ш св!дчать про перспективнють i'x досл1дження
для подалыного використання у медицин!.
Розд!л 2 присвячений об’ектам та методам дослщження БАР. Анал!з
розд!лу показав, що в робот! дисертант використовував сучасне обладнання,
методи та методики щентифкацн та кшькюного визначення з вщповщними
посиланнями. Методики дослщження ч т о , чутлив! та об’ективн!.
В розд1л 3 наведено експериментальш дан! дослщження складу дшчих
речовин та i'x кшькюного вм1сту в сировин! канни садово!'.
В ход! роботи дисертантом обгрунтована актуальнють вивчення цих БАР
в сировин!. Проведено пор!вняльний анал1з xiMinHoro складу досл1джуваних
вид!в сировини.
Виконаш експериментальн! досл!дження доказов! та пщтверджеш
чутливими методами анал!зу.
Розд!л 4 дисертацшно!' роботи присвячено стандартизац!!' канни садово!'
листя та л!карських засоб!в, розроблених на його основ!. На пщстав!
одержаних експериментальних даних щодо xiMinHoro складу досл1джуваних
вид1в сировини канни садово!' (роздш 3) для подалыпих досл1джень було

обрано листя рослини. Проведено Ух стандартизацию. Представлен! результата
вивчення

морфолого-анатом1чно1

будови

вибрано'У сировини,

описано

технолопчний процес одержания настойок та сухого екстракту з цього виду
сировини. Вивчено х1м1чний склад одержаних препарате та визначено
показники якостц дослщжено антимшробну та протизапальну дП* цих
лжарських засоб1в. Розроблено проекта МКЯ «Канни садовоУ листя», «Канни
садовоУ листя настойка», «Канни садовоТ листя екстракт сухий», видано
шформацшний лист та одержано патент УкраУни на корисну модель.
Дисертащя

завершуеться

загальними

висновками,

яю

повнютю

вщповщають поставленим завданням, списком використано'У л1тератури та
додатками.
Особистий внесок здобувача.
Здобувачем самостшно проанал1зовано та узагальнено даш л1тератури за
темою дисертацй', виконано експериментальш дослщження з подальшою
статистичною обробкою Ух результате. Одержано л1карськ1 рослинш засоби з
досл!джуваноУ сировини. Розроблено проекта метод1в контролю якост1 на
«Канни садовоУ листя», «Канни садово'У листя настойку», «Канни садово'У листя
екстракт сухий». Постановка мети та завдань, обговорення результате
проведен! з науковим кер!вником.
Зауваження i пропозицп.
Робота ТимофеевоУ Св!тлани В!ктор!вни базуеться на значних власних
експериментальних даних, як! було отримано сучасними методами анал!зу.
Достов!ршсть фактичного матер!алу не викликае сумшв!в.

Проведено

глибокий анал!з одержаних результат!в, сформульовано грунтовн! висновки.
Дисертацшна робота написана грамотно, добре прошюстрована i в ц!лому мае
позитивне значения, тому що виршена основна мета - фармакогностичне
дослщження канни садовоУ та створення на УУоснов! лшарських засоб!в. Проте,
поряд з позитивними характеристиками роботи необхщно в!дм!тити деяк1
зауваження i пропозиц!У.

1.

Автору слщ було бкьш

чкко

аргументувати, чому для

виготовлення настойки використано 70% етанол при тому, що за кшьюстю
екстрактивних речовин бшыие значения мав 40% етанол.
2.

Результата

щентифкаци

бюлопчно

активних

речовин

у

дослщжуванш сировиш наочшше було б шюструвати фотограф1ями або
схемами хроматограм.
3.

Доцшьно було б провести фггох!м1чш дослщження сировини за

фазами вегетацп рослини.
4.

У текст! дисертацп мають мюце друкарсью та орфограф1чш

помилки, вжито русизми.
Проте, даш зауваження не е суттевими для загально! позитивно'! оцшки
робота, и науково'! та практично1 ц1нност1 й мають рекомендацшний
характер.
У порядку проведения науково1 дискус1'1 вважаю доцшьним, щоб
дисертант дала вщповщ1 на наступш запитання:
1.

У лист1 канни садово'1 автор досл!джував антощани. Чому в

розробленому ним проект! МКЯ на цю сировину не було запропоновано
стандартизувати и саме за антоц1анами?
2.

Якими речовинами, на Вашу думку, зумовлено протизапальну

активнють екстракту з листя канни садово!'?
Рекомендац1'1 щодо

використання

результате

дисертац1йного

дослщження у практиц!.
Результати, яю викладен! в дисертац1йн1й робот1, створюють п1дгрунтя
для подальших дослщжень, спрямованих на п1дготовку фармакопейних
монографш на сировину канни садово'! для розширення номенклатури
лжарськоУ рослинноУ сировини, розробки i впровадження у виробництво
нових лкарських засоб1в.
Вщповщн1сть дисертащУ вимогам п. 11 «Порядку присудження
наукових ступешв». Дисертащйна робота Тимофеево'! Свгглани В1ктор1вни
«Фармакогностичне досл1дження канни садово'! та створення лкарських

засоб1в на п основ!» e самостшною, завершеною, науково-квал1ф1кацшною
роботою яка направлена на виршення

актуально! для сучасно'! фармацп

проблеми i повшстю вщповщае вимогам «Порядку присудження наукових
ступешв», затвердженого постановою КМУ вщ 24 липня 2013 р. № 567, що
висуваються до кандидатських дисертацш, а и автор, Тимофеева Св1тлана
BiKTOpiBHa,

заслуговуе

присудження

наукового

ступеня

кандидата

фармацевтичних наук за спещальшстю 15.00.02 - фармацевтична х1м1я та
фармакогноз1я.
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