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Актуальшсть теми. Актуальними завданнями сучасноУ фармацн е
пошук рослин з достатньою сировинною базою, рацюнальне та комплексне
використання сировини, а також створення на Ух основ! нових лшарських
засоб1в. Необх1дн1сть розробки метод1в стандартизацй' лшарсько'У рослинноУ
сировини, л1карських засоб1в та вир1шення проблеми створення вггчизняних
препарат1в

з

метою

лшарськоУ

рослинноУ

1мпортозам1щення
сировини

та

явилось

розширення
шдставою

для

номенклатури
проведения

ф1тох1м1чних досл1джень перспективних вид1в сировини, а також розробки та
стандартизащУ уролопчних та проктолопчних лшарських засоб1в на Ух
OCHOBL

3 огляду на вищенаведене, розробка впчизняних л1карських засоб1в для
л1кування уролопчних та проктолопчних захворювань на основ! плодових
тш гриб1в ши'Утаке, майтаке, рейши, кордщепсу, трутовика березового, трави
та корешв дивини звичайно'У, трави як1рц1в сланких, рожевих та бших квпок
швошУ л1карсько'У е своечасною та актуальною.
Зв’язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами, темами.

Дисертацшна робота виконана у вщповщносп з планом проблемно!'

KOM icii

«Фармац1я» МОЗ та НАМИ УкраУни i е фрагментом комплексно!' науково дослщно'У

роботи

Нащонального

фармацевтичного

ун1верситету

«Фармакогностичне дослщження л1карсько'У рослинноУ сировини та розробка
фпотерапевтичних засоб1в на УУ осново> (номер державно!' реестрац1У
0114U000946).
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Наукова

новизна

одержаних

результатов.

Вперше

проведено

комплексне 4лтох1м1чне вивчення БАР плодових тш гриб1в ши'Утаке, майтаке,
рейши, кордщепсу, трутовика березового, трави та корешв дивини звичайноУ,
трави яюрщв сланких, рожевих та бших квпок швошУ лжарськоУ.
Шляхом

проведения маркетингових дослщжень вперше доведено

доцшьшсть створення нових лжарських 3aco6ie для лжування уролопчних та
проктолопчних захворювань.
Для трави яюрщв сланких вперше розроблено критерй' стандартизащУ, а
також розроблено проект монографН' ДФУ 2.0 «Яюрщв сланких трава141».
Розроблено сечопнний зб!р (виробник - ПАТ «Лубнифарм», м. Лубни,
реестращйне посвщчення № UA 12957/01/01), для якого шдтверджена
фармаколопчна активн1сть.
1з досл1джуваних вид1в сировини одержано густ1 та cyxi екстракти, а
також настойки, для яких встановлена фармаколопчна активнють.
Одержаний густий екстракт з трави дивини звичайноУ увшшов до
складу лхкарського засобу для лшування геморою, який впроваджено у
виробництво ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика», м. Житомир.
Новизна дослщжень шдтверджена 3 патентами УкраУни на корисну
модель: № 88422 вщ 11.03.2014 р. «Антим1кробний л1карський зас1б»; №
110211 вщ 26.09.2016 р. «Лшарський зас1б антим1кробноУ д!У»; № 110212 вщ
26.09.2016 р. «Лшарський зас1б протизапальноУ дй».
Практичне значения отриманих результапв. Розроблено сечопнний
зб1р, який впроваджено у виробництво ПАТ «Лубнифарм», м. Лубни
(реестращйне посвщчення № UA 12957/01/01).
Запропоновано лжарський зашб, до складу якого входить густий
екстракт з трави дивини звичайноУ, для лшування геморою з подальшим
впровадженням у виробництво ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика», м.
Житомир.
Розроблено проект монографй' ДФУ 2.0 «Яюрщв сланких травам».
На лшарську сировину та одержан! лшарсью засоби розроблеш проекта
МКЯ.
2

Розроблено та впроваджено в галуз1 охорони здоров’я шформацшний
лист № 124-2017 «Яюсне та кшыасне визначення стерощних сполук у трав1
як1рц1в сланких (Tribulus terrestris L.)» МОЗ Укра'ши.
Результати

х1м1чного

вивчення

дослщжуваних

вид1в

сировини

впроваджено в науково-дослщну роботу ряду проф1льних кафедр.
Повнота

викладення матер1ал1в дослщження

в опублжованих

роботах i автореферат!, а також ix апробацп. За матер1алами дисертацшно!
робота опубл1ковано 57 наукових роб1т, у тому числ1 24 стагп у наукових
фахових виданнях, з них 8 за кордоном, 1 стаття в шоземному виданн1, 28 тез
доповщей, 3 патента Укра'ши на корисну модель, 1 шформацшний лист.
Опублшоваш результати дослщжень достатньо повно вщображають
зм1ст дисертацшно! робота. Автореферат дисертацп як за структурою, так i
за зм1стом, вщповщае основним положениям робота.
Робота апробована на м1жнародних та м1жрегюнальних конференщях.
Анал!з основного зм1сту роботи, стушнь обгрунтованост1 наукових
положень i висновшв. Дисертащйна робота Бурди H.G. викладена на 429
стор1нках машинописного тексту, складаеться 3i вступу, 6 роздипв, загальних
висновюв, списку використаних джерел та 5 додатюв. Обсяг основного
тексту

дисертацп

складае

277

сторшок

друкованого

тексту.

Робота

1люстрована 44 таблицами та 139 рисунками. Список використаних джерел
мютить 352 найменування, з них 130 кирилицею та 222 латиницею.
Вступ дисертацп включае даш щодо актуальности мети та завдань
роботи, метод1в дослщження, науково'! новизни, практично! значимости
особистого внеску здобувача, апробацп результате дисертацшно! роботи.
Мета роботи сформульована ч1тко i е теоретично обгрунтованою.
Завдання, яю вир1шуються для досягнення мети, е ч1ткими та конкретними.
Перший роздш представлений оглядом л1тератури, де автором показано
сучасний стан уролопчних та проктолопчних захворювань, а також стушнь
вивченост1 об’ект1в дослщження.
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В другому р о зд ш наведено результата проведених маркетингових
дослщжень щодо сучасного стану асортименту лшарських засоб1в для
*

лшування уролопчних та проктолопчних захворювань.
У третьему роздЫ описаю об’екти та методи дослщження, вказаш
термши загоювл! сировини. Також вказаш методики анал1зу та обладнання,
яке

використовували

при

проведены

дослщжень.

Описаш

методики

одержания водних та водно-спиртових витяжок i3 сировини, що вивчалася,
яю застосовували для анал1зу БАР.
Четвертий

роздш

присвячений

вивченню

яюсного

складу

та

визначенню кшьюсного вмюту бюлопчно активних речовин у дослщжуваних
об’ектах.
У п ’ятому р о з д т

приведен! параметри стандартизащ 1 сировини,

описана технолопя одержания настойок, сухих та густих екстракпв i3
обраних вид!в сировини.
У шостому роздЫ приведен! результата вивчення фармаколопчно'!
активност! одержаних л!карських засоб1в, а також приведен! параметри !'х
стандартизац!'!.
Експериментальн!

дослщження

виконан!

на

сертифжованому

обладнанн! в достатн1й юлькост! повтор!в.
Дисертац!я добре про!люстрована, в нш ч!тко викладен! ус! положения,
як! базуються на сучасних методах анал1зу. Висновки автора грунтуються на
достатньому фактичному

M a T e p ia n i.

Поряд з позитивною ощнкою робота сл!д висловити деяю зауваження
та пропозицп:
• У роздш

3 на деяю методики достатньо було б навести

посилання, а не наводити ix опис.
• Для б!льшо 1 наглядное^ результат!в к!льк!сного вм!сту БАР у
дослщжуваних об’ектах було б доречно прошюструвати !'х
д!аграмами.
• Бажано

було

б

провести

фармаколопчш

дослщження

по

встановленню активност! кордщепсу.
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• В списку використаних лПературних джерел делю роботи були
опублшоваш понад 10 роюв тому (8, 9, 10, 41, 59, 69, 98, 107 та
делю mini).
• У текст! дисертащ! зустр1чаються орфограф1чш помилки та
невдал1 вирази.
Проте вищезазначеш зауваження не зменшують загально! позитивно!
оц1нки i значения дисертацп, яка е зак1нченим досл1дженням з достатньою
науковою новизною, теоретичним та практичним значениям одержаних
результат1в.
Вщповщшсть дисертацп вимогам п. 10 «Порядку присудження
наукових ступешв». Таким чином, за актуальнютю теми, новизною,
теоретичною та практичною значимютю, а також обсягом дослщжень та
використанням

сучасних

метод1в

i

п1дход1в

у

експериментальних

фармакогностичних i фармаколопчних дослщженнях дисертацшна робота
Бурди Нади Свгенпвни «Науково-теоретичш

шдходи до розробки та

дослщження уролопчних та проктолопчних л1карських рослинних засоб1в» е
зак1нченою науковою працею, у якш отримано нов1 даш, що в сукупност1 е
суттевими у вир1шенн1 проблеми пошуку i досл1дження б1олопчно активних
речовин лшарських рослин та гриб1в з метою створення нових лшарських
засоб1в та вщповщае вимогам п.10 «Порядку присудження наукових
ступешв», затвердженого постановою Кабшету MimcrpiB Украши № 567 вщ
24.07.2013 р., а и автор заслуговуе присвоения наукового ступеня доктора
фармацевтичних наук за спещальнютю 15.00.02 - фармацевтична х1м1я та
фармакогноз1я.
Офщшний опонент:
Завщувач кафедри токсиколо
Запор1зького державного м
доктор фармацевтичних
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