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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Перспективним 

напрямком фармації є пошук рослинних джерел біологічно активних речовин 

(БАР) для отримання фармакологічних субстанцій різної спрямованості дії. 

Особливий інтерес представляють види роду Деревій – Achillea L., який 

належить до родини Айстрові – Asteraceae, що здавна застосовують в 

офіційній та народній медицині України. Рід налічує більше 100 видів 

рослин, з яких на території України зростає 18 видів.  

Фармакопейним видом в Україні є Achillea millefolium L. 

(A. millefolium). БАР неофіцинальних видів роду Деревій практично не 

вивчені. 

Проблема зменшення природних ресурсів офіцинальних рослин для 

виробництва фармацевтичних препаратів спонукає до вивчення питання 

щодо встановлення запасів лікарської рослинної сировини (ЛРС) видів роду 

Деревій, ресурсний потенціал яких хоч і є значним в Україні, однак попит на 

їх сировину може спричинити виснаження національної сировинної бази цих 

рослин. Це пов’язано зі зміною екологічних умов зростання та надмірним 

використанням сировини. Тому необхідним є розробка та впровадження 

заходів по їх відтворенню: методів культивування на основі фенологічних 

спостережень, вивчення динаміки накопичення БАР у процесі онтогенезу 

рослини. Важливим є питання пошуку резервів сировинних запасів видів 

роду Деревій в екологічно чистих регіонах України. 

Отже, системне фармакогностичне вивчення представників роду 

Деревій, що охоплює визначення запасів ЛРС, дослідження БАР, розробку і 

стандартизацію фармакологічно активних субстанцій і лікарських форм на 

їх основі, є актуальним для фармації. 

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

Дисертаційну роботу виконано у відповідності з планом Проблемної комісії 

«Фармація» МОЗ та АМН України (Протокол № 80 від 17.04.2013 р.), вона є 

фрагментом комплексних науково-дослідних робіт кафедри фармації Івано-

Франківського національного медичного університету «Дослідження деяких 

дикорослих і культивованих лікарських рослин західного регіону України та 

розробка лікарських засобів на їх основі» (№ державної реєстрації 

0110U006205) та «Дослідження культивованих і дикорослих лікарських 

рослин західного регіону України та розробка технологій їх застосування з 

лікувальною метою» (№ державної реєстрації 0118U003809). 

Тему дисертаційної роботи було затверджено на засіданні Вченої ради 

Івано-Франківського національного медичного університету від 

04.06.2013 р., протокол № 6. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи було фармакогностичне 

та ресурсознавче дослідження видів роду Деревій флори західного регіону 

України, розробка технологій одержання лікарських субстанцій та 

дослідження їх фармакологічної активності, розробка сучасних методів 

аналізу фітозасобів. 
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Для досягнення поставленої мети вирішувались такі завдання: 

- проведення аналізу наукових першоджерел щодо ботанічних 

характеристик, поширення, хімічного складу, застосування рослин роду 

Деревій в медицині; 

- вивчення сировинних ресурсів та встановлення можливості 

інтродукції рослин роду Деревій; 

- вивчення анатомічної будови і встановлення діагностичних ознак 

рослин роду Деревій; 

- виділення та ідентифікація основних груп біологічно активних 

речовин та індивідуальних сполук рослин роду Деревій; 

- кількісне визначення вмісту біологічно активних речовин у сировині 

видів Деревій; 

- опрацювання оптимальних умов екстракції досліджуваної сировини 

та одержання екстрактів; 

- розробка мазі на основі екстракту трави деревію звичайного; 

- дослідження фармакологічної активності екстрактів та мазі на їх 

основі; 

- опрацювати методики якісного і кількісного аналізу БАР мазі та 

розробити проект документу «Методи контролю якості» (МКЯ); 

- вивчити стабільність препарату в процесі зберігання. 

Об’єкти дослідження: види роду Деревій, які зростають на території 

західного регіону України: деревій (д.) звичайний, д. стиснутий, 

д. карпатський, д. розсунутий, д. щетинистий, д. панонський, водні та водно-

спиртові екстракти, індивідуальні біологічно активні речовини, виділені з 

окремих видів, та екологічні умови зростання видів деревію. 

Предмет дослідження: фармакогностичне дослідження видів роду 

Деревій флори західного регіону України, виявлення перспективних видів як 

джерел БАР; виявлення, кількісне визначення, виділення БАР та 

ідентифікація індивідуальних сполук; розробка технології одержання 

субстанцій та лікарських засобів на основі сировини досліджуваних видів; 

стандартизація екстрактів та лікарських препаратів; опрацювання методів 

акліматизації, інтродукції та культивування. 

Методи дослідження. Використовували такі методи дослідження: 

морфологічні, анатомічні та органолептичні – опис та ідентифікація 

сировини видів роду Деревій; фізичні та фізико-хімічні – тонкошарова та 

паперова хроматографія, рідинне фракціонування, адсорбційна 

хроматографія на колонках поліаміду, дробна кристалізація, препаративна 

хроматографія, ВЕРХ, спектроскопія в УФ- та видимій областях спектру; 

хімічні – виділення та ідентифікація, встановлення кількісного вмісту 

біологічно активних речовин; ресурсознавчі – виявлення масивів заростей 

видів роду Деревій, визначення урожайності та запасів рослин; 

фармакологічні – дослідження протизапальної, ранозагоювальної та 

антимікробної активності екстрактів з рослинної сировини та лікарської 

форми; біофармацевтичні – вивчення in vitro вивільнення діючих речовин з 
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лікарської форми методом дифузії в агар та через напівпроникну мембрану; 

технологічні методи були використані при одержанні екстрактів з трави д. 

звичайного та мазі на його основі; статистичні – обробка результатів 

експериментальних досліджень з використанням персонального комп’ютера 

ASUS за програмою Microsoft Excel 7.0. 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше проведено 

комплексне фітохімічне дослідження 6 видів роду Деревій (д. звичайний, 

д. розсунутий, д. щетинистий, д. панонський, д. стиснутий, д. карпатський), в 

результаті якого виявлено та встановлено вміст простих фенолів, 

флавоноїдів, вітаміну К, вільних цукрів, водорозчинних полісахаридів, 

танінів, органічних кислот, в тому числі аскорбінової кислоти, амінокислот, 

макро- і мікроелементів. 

Вперше вивчено динаміку накопичення БАР у траві д. звичайного та 

д. розсунутого в залежності від фази вегетації. Проведено фітохімічне 

дослідження д. звичайного, д. розсунутого, д. панонського та д. щетинистого, 

д. стиснутого, д. карпатського. Вперше методом ВЕРХ у траві д. стиснутого 

ідентифіковано та встановлено вміст 17 сполук фенольної природи, а у траві 

д. карпатського – 16 сполук. Вперше з трави д. стиснутого в індивідуальному 

стані виділено 12 речовин: флавоноїди, похідні коричної та хінної кислот, 

хлорофіли. 

Вперше опрацьовано оптимальні умови одержання екстракту з трави 

д. звичайного, на основі якого розроблено склад мазі, запропоновано 

технологію її виробництва, досліджено стабільність мазі у процесі зберігання 

та фармакологічну активність (антимікробну, протизапальну, 

ранозагоювальну), розроблено методики стандартизації. 

Вперше проведено ресурсознавче дослідження 6 видів роду Деревій 

флори західного регіону України (д. звичайний, д. стиснутий, д. карпатський, 

д. розсунутий, д. щетинистий, д. панонський), що дозволило встановити їх 

сировинні запаси та розрахувати обсяг можливої щорічної заготівлі. 

Вперше проведено морфолого-анатомічне дослідження 4 видів роду 

Деревій флори західного регіону України (д. звичайний, д. стиснутий, д. 

карпатський, д. розсунутий), в результаті якого встановлені діагностичні 

ознаки сировини цих видів. 

Вперше доведено можливість інтродукції д. розсунутого та 

вирощування д. звичайного в умовах Прикарпаття. Вивчені умови 

акліматизації рослин, лабораторна і польова схожість насіння д. звичайного 

при обробці низькими температурами в лабораторних умовах. 

Новизна досліджень підтверджена 1 патентом України на корисну 

модель «Мазь з екстрактом деревію звичайного, яка проявляє 

ранозагоювальні властивості» (№ 104563 від 10.02.2016 р.). 

Практичне значення отриманих результатів. Одержані результати 

фітохімічних та фармакологічних досліджень свідчать про можливість 

застосування видів роду Деревій у практичній медицині і створення на їх 

основі фітопрепаратів. 
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За результатами досліджень розроблено проекти МКЯ «Деревію трави 

екстракт сухий», «Деревію мазь». Розроблено технологію виготовлення мазі 

з сухим екстрактом деревію, що проявляє протимікробну, ранозагоювальну і 

протизапальну активність. Складені карти-схеми місць зростання та запасів 

видів роду Деревій для використання при заготівлі сировини. 

Матеріали роботи впроваджено у наукову та практичну роботу кафедри 

фармації Івано-Франківського національного медичного університету, 

випробувального центру ДП «Івано-Франківськстандартметрологія, 

Дендропарку «Дружба» ім. З. Ю. Павлика та ботанічного саду 

Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (акти 

впровадження від 09.11.2017, 14.02.2018, 20.02.2018 року відповідно). 

За матеріалами роботи видано методичні рекомендації 

«Розповсюдження, заготівля та раціональне використання лікарських 

рослин», які впроваджені в навчальний процес кафедри хімії природних 

сполук Національного фармацевтичного університету; кафедри 

фармакогнозії з медичною ботанікою ДВНЗ «Тернопільський національний 

медичний університет ім. І. Я. Горбачевського»; кафедри фармації 

Буковинського державного медичного університету; кафедри фармації Івано-

Франківського національного медичного університету; кафедри 

фармакогнозії, фармакології та ботаніки Запорізького державного медичного 

університету; кафедри фармацевтичних дисциплін ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет»; кафедри медичної біології, фармакогнозії та 

ботаніки ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони 

здоров'я України»; кафедри фармації Харківської медичної академії 

післядипломної освіти; кафедри фармакогнозії Національного 

фармацевтичного університету; кафедри фармакогнозії, фармацевтичної хімії 

та технології ліків ФПО Запорізького державного медичного університету; 

кафедри ОЕФ і фармакогнозії Одеського національного медичного 

університету (акти впровадження від 12.02.2014, 01.07.2014, 02.07.2014, 

02.06.2014, 25.06.2014, 24.06.2014, 17.06.2014, 16.06.2014, 16.06.2014, 

12.06.2014, 02.09.2014 року відповідно). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною 

завершеною науковою працею здобувача. Дисертанту належить вирішальна 

роль у визначенні мети дослідження, шляхів її реалізації, плануванні та 

проведенні експерименту, інтерпретації та узагальненні одержаних 

результатів, формуванні основних положень та висновків, що захищаються. 

Автором проведено літературно-патентний пошук інформаційних джерел 

про розповсюдження, хімічний склад і використання рослин видів роду 

Деревій у науковій та народній медицині. Основним внеском автора є 

дослідження якісного складу та кількісного вмісту основних груп БАР: 

виділено і встановлено будову 12 речовин, а саме: флавоноїди, похідні 

гідроксикоричної кислоти, хлорофіли, стероїди. Стандартизовано екстракти 

д. звичайного та проведено визначення антибактеріальної і ранозагоювальної 

активності. Теоретично обґрунтовано склад мазі з екстрактом д. звичайного, 
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підібрано допоміжні речовини та складено технологічну схему виготовлення 

мазі з протимікробною та ранозагоювальною дією, встановлені показники 

якості. Встановлено запаси сировини видів роду Деревій і розроблено 

проекти МКЯ «Деревію трави екстракт сухий» та «Деревію мазь». Проведено 

статистичну обробку результатів дослідження, узагальнено результати 

роботи. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення кандидатської 

роботи доповідались і обговорювались на 19 конференціях: міжвузівських 

науково-практичних конференціях студентів і молодих вчених «Працюємо, 

творимо, презентуємо» (м. Івано-Франківськ, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011); 

звітній науково-практичній конференції лікарів-інтернів за 2011-2012 

навчальний рік (м. Івано-Франківськ, 2012); науково-практичній конференції 

«Фармацевтическое право и доказательная фармация в системе 

правоотношений: государство-закон-производитель-оптовик-менеджер-врач-

пациент-провизор-лекарства-контролирующие и правоохранительные 

органы» (м. Харків, 2007); міжнародній науково-практичній конференції 

«Фармацевтичне право, судова фармація та доказова фармація в 

удосконаленні системи національної безпеки у медико-фармацевтичному 

кластері Єврорегіону «Слобожанщина» (м. Харків, 2009); науково-

практичній інтернет-конференції «Біофармацевтичні особливості створення 

лікарських препаратів в аспекті їх медичного застосування» (м. Харків, 

2011); науково-практичній конференції з міжнародною участю «Науково-

технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення 

лікарських препаратів» (м. Тернопіль, 2011); науково-практичній конференції 

студентів і молодих вчених з міжнародною участю «Сучасні проблеми 

медицини і фармації в наукових розробках студентів і молодих вчених» 

(м. Івано-Франківськ, 2012); науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики та лікування 

захворювання внутрішніх органів» (м. Івано-Франківськ, 2012); науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Бабенківські читання» 

(м. Івано-Франківськ, 2013); науково-практичних конференціях з 

міжнародною участю «Інновації в медицині» (м. Івано-Франківськ, 2013, 

2014, 2016); міжнародній міждисциплінарній науково-практичній 

конференції «Актуальні питання збереження здоров'я людини» (м. Свалява, 

2015); Міжнародній конференції «Agrobiodiversity for improving nutrition, 

health and life quality» (м. Нітра, Словаччина, 2015); міждисциплінарній 

науково-практичній конференції «Сучасні аспекти збереження здоров’я 

людини» (м. Свалява, 2016); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Хімія природних сполук» (м. Тернопіль, 2016). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 25 

наукових праць, у тому числі 8 статей (із них 5 у фахових наукових виданнях 

України та 2 у іноземних виданнях), 1 патент України на корисну модель, 15 

тез доповідей, 1 методичні рекомендації. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертаційну роботу викладено на 
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238 сторінках друкованого тексту. Робота складається зі вступу, 5 розділів, 

загальних висновків, списку використаних джерел та 16 додатків (18 с.). 

Дисертація ілюстрована 51 таблицею (41 с.) та 19 рисунками (12 с.). Список 

використаних джерел містить 187 найменувань, з яких 125 кирилицею та 62 

латиною. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

Рослини роду Деревій і перспективи їх використання 

(огляд літератури) 
 

В огляді літератури наведено ботанічну характеристику, дані про 

розповсюдження, хімічний склад та застосування рослин роду Деревій в 

медичній практиці та інших галузях народного господарства. Дані наукових 

першоджерел свідчать, що види роду Деревій широко розповсюджені на 

території України; рослини проявляють різноманітну фармакологічну дію за 

рахунок комплексу БАР, їх здавна використовують у медицині та фармації.  

Враховуючи широке розповсюдження, використання в народній 

медицині та можливість промислових заготівель, перспективним є 

проведення ресурсознавчих, фітохімічних та фармакологічних досліджень д. 

 звичайного, д. розсунутого, д. щетинистого, д. стиснутого, д. панонського, 

д. карпатського та створення на їх основі нових лікарських засобів. 
 

Об’єкти й методи дослідження 
 

Розділ присвячено вибору загальної методології фітохімічних, 

технологічних, біофармацевтичних, фармакологічних та ресурсознавчих 

досліджень з описом використання методик та наведенням коротких 

відомостей про прилади й реактиви. 

Для фітохімічних та ресурсознавчих досліджень відібрано 

найпоширеніші види флори Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської 

областей. Об’єктами дослідження стали 6 видів роду Деревій (Achillea L.): 

д. розсунутий – (A. distans Wald. et Kit.), д. стиснутий – А. stricta Schleich., 

д. звичайний – А. millefolium L., д. панонський – А. pannonica Schleele, 

д. щетинистий – А. setacea Wald. et Kit., д. карпатський – A. carpatica Blocki 

ex Dubovik. Сировину заготовляли у фазу цвітіння на території Івано-

Франківської, Львівської та Тернопільської областей у 2008 – 2013 рр. з 

урахуванням бережливого відношення до флори. 
 

Морфолого-анатомічне дослідження видів деревію та розробка методів 

культивування деревію звичайного 
 

З метою ідентифікації сировини видів роду Деревій та встановлення 

відмінностей між ними проведено порівняльне морфолого-анатомічне 

дослідження об’єкту А. mіllеfоlіum L. з найбільш розповсюдженими видами 

західного регіону України: A. stricta Schleich., A. carpatica Blocki ex Dubovik., 



7 

 

A. distans Wald. et Kit. Об’єктом дослідження була сировина цих видів, 

заготовлена в Івано-Франківській області у 2007 – 2008 рр. 

Дослідження морфолого-анатомічних ознак видів роду Achillea L. 

проведено при консультаційній допомозі Н. В. Шумської, доцента кафедри 

біології та екології Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника. 

Для ідентифікації видів Деревій вивчено анатомічні ознаки 

вегетативних і генеративних органів. У процесі їх вивчення принципових 

якісних видових відмітних анатомічних ознак не виявлено, проте, для видів 

характерні різні розміри залозок та трихом. 

Морфолого-анатомічні діагностичні ознаки видів роду Деревій 

представлені в табл. 1. та табл. 2. 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика морфологічних діагностичних ознак 

сировини видів роду Деревій західного регіону України 

Назва рослини 
Морфологічні ознаки 

Стебло Листки Суцвіття і квітки 

1 2 3 4 

Д. звичайний 

A. millefolium L. 

Два види стебел: 
безплідні – несуть 
лише листки, 
квітконосні – 
суцвіття, 30 – 70 см 
заввишки 

Стрижень листка 1 
– 2,5 та 4 мм 
завширшки, з 
виїмчасто-
зубчастими 
зубцями, частки 
сегментів широко-
ланцетні або 
ланцетні, 0,8-2 мм 
завширшки 

Обгортка 2,5 – 3 мм 

в діаметрі, язички 

крайових квіток білі 

або рожеві, 2,5 – 

3 мм завширшки 

Д. стиснутий 

A. stricta 

Schleich. 

Стебло 

прямостояче, слабо 

галузисте, 20 – 

70 см заввишки 

Кінцеві листкові 

частки нелінійні, 

ширші, стрижень 

листка 1,5–2 мм 

завширшки, від 

середини або майже 

з основи з 

проміжними 

перистонадрізаними 

або цілісними 

частками, кінцеві 

частки листків 

ланцетні 0,3-1 мм 

завширшки 

Обгортка 3 - 3,5 мм 

в діаметрі, листочки 

її з жовтувато-

бурою облямівкою 

Д. карпатський 

A. carpatica 

Blocki ex 

Dubovik. 

Прямостояче, біля 

основи здерев'яніле 

Листок складний 

перисторозсічений, 

широкий; складові 

листочки по краю 

пилчасті 

Квітки зібрані в 

кошики у дрібних 

складних щитках. 

Квітка 

актиноморфна, біла  
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Продовж. табл. 1 
1 2 3 4 

   або рожева, крайові 

квітки язичкові, 

серединні 

трубчасті, 

двостатеві 

Д. розсунутий 

A. distans 

Wald. et Kit. 

Виходять пучками 

по 3 – 10, 30 – 50 см 

заввишки 

Лінійно-ланцетні З яйцеподібними 

обгортками 2,5 – 3,5 

мм завдовжки 
 

В результаті проведених досліджень з анатомічної будови листків та 

квіток д. розсунутого, д. стиснутого, д. карпатського встановлено 

діагностичні ознаки: для листків характерні звивистостінні клітини 

верхнього і нижнього епідермісу, аномоцитний тип продихового комплексу, 

прості волоски та ефіроолійні залозки. 

Таблиця 2 

Характеристика анатомічних діагностичних ознак сировини видів роду 

Деревій західного регіону України 
 

Анатомічна 

будова 
Анатомічні ознаки 

Форма клітин 

Клітини верхнього та нижнього епідермісів 

досліджуваних видів деревію мають овально-чотирикутну 

форму, дещо видовжену в тангентальному напрямку зі 

складчастою кутикулою. 

Тип продихового 

апарату 
Аномоцитний тип. 

Тип трихом 

Волоски прості (батігоподібні), базальна клітина здута, 

від неї 4 – 7 коротких клітин з тонкими оболонками, 

термінальна клітина волоска довга, слабо звивиста, з 

товстою оболонкою і вузькою нитковидною порожниною. 

Секреторні 

структури листя 

та квітки 

Ефіроолійні залозки на поверхні листя та пелюсток, 

складаються з 8 секреторних клітин з ярусним 

розташуванням по 2 клітини. Залозки квіток помітно 

більші, ніж залозки листя. 
 

На поверхні листка розташовані волоски і залозки. Клітини верхнього 

та нижнього епідермісів досліджуваних видів деревію мають овально-

чотирикутну форму, дещо видовжену в тангентальному напрямку (рис. 1). 

Хлорофільна паренхіма диференційована: одно-двошарова палісадна та 

багаторядна губчаста паренхіма. 

Клітини верхнього епідермісу зі звивистими і рівномірно потовщеними 

стінками. Клітини нижнього епідермісу видовжені дрібніші з більш 

звивистими стінками. Продиховий апарат аномоцитного типу, кількість 

навколопродихових клітин коливається від 3 до 6. 
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Рис. 1. Анатомічна будова листка: I – д. розсунутий (7×20); 

ІІ – д. стиснутий (10×40); ІІІ – д. карпатський (10×40): 1 – товстостінні клітини зі 

складчастою кутикулою; 2 – продиховий комплекс (аномоцитний тип); 3 – 

волоски; 4 – основа волоску; 5 – термінальна клітина волоска; 6 – ефіроолійна 

залозка; 7 – секреторні ходи. 

 

Волоски прості, при основі мають 4 – 7 коротких клітин з тонкими 

оболонками та базальною здутою клітиною, термінальна (апікальна) клітина 

волоска довга, слабо звивиста, з товстою оболонкою і вузькою нитковидною 

порожниною. Секреторні ходи із жовтуватим вмістом супроводжують жилки 

листка. 

Методом скануючої мікроскопії встановлено зовнішні ознаки листків 

4-х видів роду Деревій, як приклад, наведено ультраструктуру поверхні 

епідермісу листків деревію стиснутого (рис. 2). 

  

Рис. 2. Ультраструктура поверхні епідермісу листків деревію 

стиснутого: 1 – волосок, 2 – основа волоску, 3 – ефіроолійна залозка, 4 – 

продиховий апарат.  
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Анатомічна будова пелюстки квітки. Верхній епідерміс пелюсток 

досліджуваних видів деревію сосочкоподібний, місцями з хвилястою 

кутикулою. 

Клітини нижнього епідермісу видовжені, з дуже довгими звивистими 

стінками і хвилястою кутикулою. 

Волоски пелюстки квітки мають будову подібну до волосків листя. На 

поверхні пелюсток зустрічаються ефіроолійні залозки, які складаються з 8 

секреторних клітин з ярусним розташуванням по 2 клітини (рис. 3). 
 

   

   
Рис. 3. Анатомічна будова пелюстки квітки: I-Б – д. розсунутий 

(7×10); II-Б – д. стиснутий (7×20); IІI-Б – д. карпатський (10×40); 

1 – клітини верхнього епідермісу пелюстки; 2 – волосок; 3 – клітини 

нижнього епідермісу пелюстки; 4 – друзи кальцію оксалату; 5 – основа волоску 

зі здутою базальною клітиною. 
 

Макро- та мікроскопічні діагностичні ознаки листків та квіток 

використані для ідентифікації видів роду Деревій. 

Дослідження умов зростання та культивування Achillea millefolium L. 

та Achillea distans Wald. et Kit. 

Для видів роду Деревій характерна наявність ряду спільних еколого-

фітоценотичних ознак: невибагливість до зволоження та механічного складу 

ґрунту, відносна стійкість популяцій до антропогенного навантаження, 

негативна реакція на значне затінення тощо. Впродовж 2013 – 2015 рр. 

проведено ресурсознавчі дослідження з вивчення розповсюдження видів 

роду Деревій і визначення запасів сировини у чотирьох областях: Івано-

Франківській, Львівській, Тернопільській та Закарпатській. У процесі роботи 

використовували методичні матеріали І. Л. Крилової, А. І. Шретера із 

вивчення запасів дикорослих лікарських рослин та правила Належної 

практики культивування та збирання вихідної сировини рослинного 

походження (GACP). 

1 

4 

1 
1 I IІ IІІ 

2 

I IІ IІІ 
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В роботі були використані картографічні матеріали, дані геоботанічних 

описів і матеріали лісових господарств, прилад GARMIN GPS 12. На основі 

цього був проведений цілеспрямований пошук заростей д. розсунутого, 

д. стиснутого, д. карпатського, д. звичайного (табл. 2). 

Таблиця 2 

Місця зростання видів роду Деревій на території західних областей 

України 

Види 
Місце знахо-

дження зарості 
Площа, 

га 
Еколого-фітоценотичне угрупування 

A. millefolium 

L. 

Івано-Фран-

ківська, Тер-

нопільська, 

Закарпатська, 

Львівська обл. 

4,4 

Геоліфіт, мезотроф і мезофіт, зростає 

переважно на відкритих ділянках 

переважно в передгірному поясі. 

Зустрічається в угрупуваннях 

синантропного комплексу. 

A. stricta 

Schleich. 

Закарпатська 

обл. 
0,2 

Галофіт, мезофіт росте на гірських 
схилах і луках. Зустрічається в 
угрупуваннях асоціацій Calluno – 
Nardetum. 

A. distans 

Wald. et Kit. 

Івано-

Франківська 

обл. 
0,3 

Геліофіт, мезотроф і мезофіт, росте на 

відкритих місцях, полонинах. 

Зустрічається в угрупуваннях 

асоціацій Vaccinio – Piceetea. 

A. carpatica 
Blocki ex 
Dubovik. 

Івано-

Франківська 

обл. 
0,1 

Галофіт, мезофіт, зростає на гірських 
схилах і луках.  Зустрічається в 
угрупуваннях асоціацій Rumicetum 
alpine. 

 

У результаті ресурсознавчих досліджень встановлено, що в різних 

місцях зростання у Івано-Франківській і Закарпатській областях урожайність 

трави видів роду Деревій становить 23,00 – 44,50, г/м2 повітряно-сухої 

сировини. Розраховано біологічний запас досліджуваних видів роду Деревій, 

що становить від 207,1 кг до 581,7 кг у залежності від виду. Отже, запаси 

сировини видів роду Деревій є достатні для промислової заготівлі як 

можливої лікарської рослинної сировини (табл. 3). 

Таблиця 3 

Запаси сировини видів роду Деревій на досліджуваних заростях 
 

Назва рослини 

Achillea 

stricta 

Schleich. 

Achillea 

carpatica Blocki 

ex Dubovik. 

Achillea 

distans 

Wald. et Kit. 

Achillea 

millefolium L. 

Урожайність, г/м2 24,8 36,5 23,0 44,5 

Біологічний запас, кг 501,3 301,2 207,1 581,7 

Експлуатаційний 

запас, кг 
489,3 270,1 180,1 551,3 

Обсяг можливої 

щорічної заготівлі, кг 
48,9 27,0 18,0 55,1 
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Дослідження з інтродукції A. distans Wald. et Kit. та вирощування 

A. millefolium L. Вивчення способів розмноження A. millefolium L. та A. distans 

Wald. et Kit. проводили при консультативній допомозі працівників 

Державного дендрологічного парку ім. З. Ю. Павлика Прикарпатського 

національного університету ім. В. Стефаника та на навчально-дослідних 

ділянках лікарських рослин ІФНМУ. Використовували насіння та посадковий 

матеріал д. розсунутого та д. звичайного, зразки яких заготовляли в Івано-

Франківській області в 2011 – 2012 рр. 

Насінневе розмноження. Лабораторну схожість визначали 

загальноприйнятими методиками. Для виведення насіння A. millefolium L. та 

A. distans Wald. et Kit. із стану спокою і визначення оптимального способу 

передпосівної обробки його піддавали холодовій стратифікації протягом 30 

діб. Лабораторна схожість насіння д. розсунутого становить 30,8 ± 0,7 %, 

д. звичайного – 39,6±1,7 %. У насіння д. розсунутого та д. звичайного не 

відбулося суттєвого підвищення показників проростання, очевидно, його 

насінню властивий більш глибокий морфофізіологічний спокій. 

Вегетативний спосіб розмноження. A. distans Wald. et Kit. 

розмножували діленням куща. Рослина відрізняється швидким ростом у кінці 

першого року вегетації – висота становить 30 – 40 см. Цвіте рослина на 

другий рік життя. 

Вирощування розсади A. millefolium L. та A. distans Wald. et Kit. Посів 

насіння цих видів здійснювали в кінці зими, так як рослина має дуже 

тривалий вегетаційний період. Коли з'явився перший справжній листок, 

саджанці розсаджували методом пікірування; при досягненні висоти 

10 – 12 см їх висаджували на постійне місце зростання. До кінця серпня 

досліджувані види зацвітали, але поодиноко. Отже, проведені дослідження 

підтверджують можливість інтродукції та культивування A. millefolium L. та 

A. distans Wald. et Kit. з метою розширення сировинної бази. 

Фенологічні спостереження за розвитком A. millefolium L. та A. distans 

Wald. et Kit. Вивчено морфогенез надземних органів даних видів, їх змін 

протягом життя в умовах культури для встановлення оптимальних термінів 

заготівлі. Спостереження проведені за цими видами на дослідних ділянках 

лікарських рослин фармацевтичного факультету ІФНМУ протягом 2013 – 

2015 рр. за методикою І. М. Бейдейман та Держкомісії із 

сортовипробовування сільськогосподарських культур у 3-кратній 

повторності. Встановлено, що Achillea millefolium L.та Achillea distans Wald. 

et Kit. мають монокарпічний цикл, які протягом життя, незалежно від 

тривалості зацвітають та дають насіння. 
 

Фітохімічне дослідження видів роду Деревій 
 

За допомогою реакцій ідентифікації та хроматографічного аналізу в 

досліджуваній сировині виявлено наступні речовини: вільні цукри, 

водорозчинні полісахариди, гідроксикоричні та органічні кислоти, 

флавоноїди, таніни, сапоніни, вітамін К, сліди алкалоїдів. 
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Кількісно визначено основні групи БАР видів роду Деревій. 

Розрахунок суми поліфенолів і танінів (ДФУ 2.0 – 2.8.14) проводили у 

перерахунку на пірогалол (λ = 760 нм), суми флавоноїдів (ДФУ 2.1) – на 

рутин (λ = 410 нм), вітаміну К – на вікасол (λ = 260 нм). 

Вміст флавоноїдів, суми поліфенолів та танінів наведено на рис. 4.  

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

В
м

іс
т
 с

у
м

и
 п

о
л

іф
ен

о
л

ів
, 

%

1 2 3 4 5 6

 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

В
м

іс
т
 ф

л
а

в
о

н
о

їд
ів

, 
%

1 2 3 4 5 6

 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

В
м

іс
т
 т

а
н

ін
ів

, 
%

1 2 3 4 5 6
 

 

Об’єкт дослідження: 

1 – трава д. звичайного 

2 – трава д. розсунутого 

3 – трава д. панонського 

4 – трава д. щетинистого 

5 – трава д. стиснутого 

6 – трава д. карпатського 

 

Рис. 4. Вміст суми поліфенолів (А), флавоноїдів (Б) і танінів (В) 
 

Результати проведених досліджень вказують, що вміст суми 

поліфенолів у траві видів роду Деревій становить від 4,12 % до 5,10%, вміст 

суми флавоноїдів знаходиться в межах від 0,17 % до 0,38 %. Встановлено, що 

максимальний вміст танінів коливається від 3,50 % до 4,20 %. 

Результати досліджень перманганатометричним методом показали, що 

вміст окиснюваних фенолів у перерахунку на танін у траві видів роду 

Деревій коливається від 2,10 % до 3,00 % залежно від виду рослини. 

Найвищий вміст окиснюваних фенолів відмічено у траві д. звичайного – 

3,00 %. 

Вміст вітаміну К у сировині складає від 0,37 % до 0,45 % залежно від 

виду рослини, найвищий вміст визначено у траві д. звичайного – 0,45 %. 

Вміст органічних кислот, у перерахунку на яблучну кислоту, 

знаходиться в межах від 1,8 % до 3,2 %, аскорбінової кислоти – від 0,15 % до 

0,21 % залежно від видової належності рослини. 

Вміст органічних кислот, у тому числі аскорбінової кислоти, залежить 

від виду роду Деревій. Найбільше органічних кислот нагромаджується в 

А Б 

В 
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надземній частині д. звичайного – 3,20 %, аскорбінової кислоти 

накопичується у траві д. звичайного та д. розсунутого – 0,21 %. 

З метою встановлення ступеню впливу місця зростання та фази 

вегетації рослини на вміст основних груп БАР проведено дослідження їх 

кількісного вмісту в траві д. звичайного та д. розсунутого, яку заготовляли в 

Івано-Франківській області у 2012 р. (табл. 5). 

Таблиця 5 

Кількісний вміст основних груп БАР у траві д. звичайного і 

д. розсунутого 

В
и

д
 

Фаза 

вегетації 

Вміст груп БАР, % , хх  , n = 9 
С

у
м

а 

п
о

л
іф

ен
о

л
ів

 

Т
ан

ін
и

 

С
у

м
а 

ф
л
ав

о
н

о
їд

ів
 

О
к
и

сл
ю

в
ал

ьн
і 

ф
ен

о
л
и

 

О
р
га

н
іч

н
і 

к
и

сл
о

ти
 

А
ск

о
р

б
ін

о
в
а 

к
и

сл
о

та
 

В
іт

ам
ін

 К
1
 

Д
ер

ев
ій

 з
в
и

ч
ай

н
и

й
 

Початок 

відростання 

4,10± 4,01± 0,24± 2,74± 2,00± 0,19± 0,34± 

0,02 0,01 0,01 0,03 0,03 0,01 0,02 

Бутонізація 
5,05± 4,80± 0,35± 2,94± 3,00± 0,21± 0,43± 

0,03 0,01 0,04 0,03 0,10 0,04 0,02 

Масове 

цвітіння 

5,10± 4,15± 0,38± 3,00± 3,20± 0,21± 0,45± 

0,04 0,04 0,01 0,05 0,04 0,01 0,02 

Повна 

стиглість 

5,00± 3,95± 0,35± 2,95± 2,70± 0,18± 0,40± 

0,02 0,01 0,01 0,02 0,09 0,01 0,01 

Відмирання 
надземної 
частини 

4,35± 3,21± 0,28± 2,71± 2,50± 0,18± 0,40± 

0,07 0,02 0,02 0,03 0,09 0,01 0,02 

Д
ер

ев
ій

 р
о

зс
у
н

у
ти

й
 

Початок 

відростання 

3,30± 2,94± 0,28± 2,40± 2,05± 0,18± 0,33± 

0,05 0,01 0,04 0,05 0,10 0,01 0,02 

Бутонізація 
4,01± 3,30± 0,34± 2,45± 2,42± 0,21± 0,40± 

0,04 0,02 0,01 0,09 0,05 0,01 0,01 

Масове 

цвітіння 

4,12± 3,50± 0,34± 2,50± 2,39± 0,20± 0,40± 

0,01 0,03 0,01 0,03 0,09 0,01 0,07 

Повна 

стиглість 

3,75± 3,28± 0,30± 2,43± 2,10± 0,18± 0,38± 

0,02 0,02 0,01 0,09 0,08 0,01 0,01 
Відмирання 
надземної 
частини 

3,20± 2,91± 0,29± 2,10± 2,01± 0,19± 0,40± 

0,02 0,01 0,01 0,02 0,09 0,01 0,01 

 

Отримані дані свідчать про те, що вміст основних груп БАР в траві 

д. звичайного та д. розсунутого нагромаджується у період масового цвітіння. 

Вміст усіх груп БАР, крім кислоти аскорбінової, вищий у траві д. звичайного 

у порівнянні з д. розсунутим. Проте, у межах фаз вегетації нагромадження 

БАР у сировині не суттєво залежить від виду рослини. 
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Враховуючи ареал розповсюдження, біологічні запаси сировини та 

можливий обсяг щорічної заготівлі, для виділення індивідуальних сполук 

використовували траву д. стинутого. З використанням рідинного 

фракціонування, адсорбційної хроматографії на колонках поліаміду, дробної 

кристалізації, препаративної хроматографії на папері і в тонкому шарі 

сорбенту з трави д. стиснутого виділено в індивідуальному стані 12 сполук. 

Були використані системи розчинників при ПХ і ТШХ виділених 

сполук: 1) 2 % розчин кислоти оцтової; 2) 5 % розчин кислоти оцтової; 3) 15 

% розчин оцтової кислоти; 4) н-бутанол –кислота оцтова – вода (4:1:2); 5) 

хлороформ – кислота оцтова – вода (13:6:2); 6) хлороформ / формамід (25 %); 

7) метилетилкетон – м-ксилон (1:1) / формамід; хромогенні реактиви: А – 

діазореактив; Б – 3 % розчин феруму (ІІІ) хлориду; В – 10 % розчин кислоти 

сульфатної; Г – 5 % розчин спиртового натрію гідроксиду. Фізико-хімічні 

властивості виділених сполук наведено в табл. 6. 

Таблиця 6 

Основні фізико-хімічні властивості виділених речовин із трави 

деревію стиснутого 
 

П
о
зн

ач
к
а 

Б
А

Р
 

Речовина та її 

характеристика 

Загальна 

формула 

Т.пл., 
0С 

Rf у 

системах 

розчинів* 

Флуорес-

ценція в 

УФ-світлі 

після 

обробки 

NH3 

Забарвлення 

речовин** 

С
и

ст
ем

а 
 

Rf 
Забар-

влення 

Реак-

тив 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГК1 Хлорогенова кислота 

(5-О-кофеїл-D-хінна 

кислота) 

С16H18О9 
203-

205 

1 

2 

0,66 

0,62 

зелено-

блакитна 

коричнево- 

сіро-зелене 

А 

 

ГК2 Кофейна кислота (3,4-

дигідроксикорична 

кислота) 

С9Н8О4 
194-

196 

1 

4 

0,32 

0,81 

ясно-

блакитна 

коричневе 

 

А 

 

ГК3 Ферулова кислота (3-

метокси-4-

гідроксикорична 

кислота) 

С10Н10О4 
168-

170 

1 

4 

0,43 

0,86 

яскраво-

синя 

фіолетове 

 

А 

 

ГК4 n-Кумарова кислота (4-

гідроксикорична 

кислота) 

С9Н6О3Н2О 
212-

214 

1 

4 

0,48 

0,89 
фіолетова 

яскраво-

червоне 

оранжеве 

А 

 

Ф1 Кемпферол (3,5,7,4'-

тетрагідроксифлавон) 
С15Н10О6 

275-

277 
5 0,70 

зеленувато-

жовта 

яскраво-

жовте 
Г 

Ф2 Лютеолін (5,7,3',4'-

тетрагідроксифлавон) 
C15H10O6 

330-

331 

3 

4 

0,08 

0,70 

темно-

оранжева 

жовто-

оранжева 
Г 

Ф3 Кверцетин (3,5,7,3´,4´-

пентагідроксифлавон) 
С15Н10О7 

310-

312 
5 0,48 

жовто-

оранжева 

жовто-

оранжеве 
Г 

Ф4 Рутин (3-

рамноглюкозид 

кверцетину) 

 

C27H30O16 
187-

192 

3 

4 

0,54 

0,46 

жовто-

оранжева 

жовто-

оранжеве 
Г 
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Продовж. табл. 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ф5 Гіперозид (кверцетин-

3-О-β-

галактопіранозид) 

С21Н20О12 244-

246 

4 

3 

0,53 

0,62 
жовто-

оранжева 

жовто-

оранжеве 

Г 

С1 -Ситостерин C28H50O 138-

140 

7 0,34 не 

виявлена 

червоно-

фіолетове 

В 

Хл1 Хлорофіл а C55H72О5N4

Mg 

117-

120 

6 0,90 яскраво-

червона 

  

Хл2 Хлорофіл b C55H72О5N4

Mg 

120-

130 

6 0,93 яскраво-

червона 

  

 

Серед виділених сполук – 4 гідроксикоричні кислоти: п-кумарова, 

кофейна, ферулова, хлорогенова; 5 флавонолів та їх глікозидів: лютеолін, 

кемпферол, кверцетин, гіперозид, рутин; хлорофіли: хлорофіл а, хлорофіл b; 

фітостерин. 

Методом ВЕРХ на хроматографі Agilent Texnologies 1200 (США) 

здійснено розділення танінів, флавоноїдів, гідроксикоричних кислот трави 

д. стиснутого та д. карпатського (рис. 5). 
 

 

Рис. 5. Хроматограма флавоноїдів трави деревію стиснутого: 

А – довжина хвилі 255 нм, Б – довжина хвилі 340 нм; 1 – рутин, 2 – лютеолін, 

3 –гіперозид, 4 – кверцетин-3-D-глюкозид, 5 – апігенін, 6 – кверцетин. 

 

Отримані результати вказують на те, що вміст індивідуальних 

фенольних сполук у траві д. карпатського значно менший, ніж у траві 

д. стиснутого. 

Серед компонентів танінів найвищий вміст становить епігалокатехін 

2,50 % у траві д. стиснутого, а найнижчий – епікатехін галат 0,03 % у траві 

д. карпатського. 
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Ідентифіковано та встановлено кількісний вміст фенольних сполук: 17 

у траві д. стиснутого та 16 у траві д. карпатського (табл. 7). 

Таблиця 7 

Кількісний вміст індивідуальних фенольних сполук у траві деревію 

стиснутого та деревію карпатського, встановлений методом ВЕРХ 
 

Назва 
Вміст індивідуальних фенольних сполук, % 

Деревій стиснутий Деревій карпатський 

Таніни 

Галова кислота 0,08 0,04 

Галокатехін 0,55 0,83 

Епігалокатехін 2,50 0,04 

Катехін 0,27 0,86 

Епікатехін 0,37 0,02 

Епікатехін галат 0,13 0,03 

Катехін галат 0,10 0,05 

Флавоноїди 

Рутин 0,02 0,01 

Лютеолін 0,16 0,12 

Гіперозид 0,01 0,002 

Кверцетин-3-D-глюкозид 0,05 0,018 

Кверцетин 0,08 0,039 

Апігенін 0,33 0,038 

Гідроксикоричні кислоти 

Хлорогенова кислота 1,63 0,75 

Кофейна кислота 0,03 0,02 

Ферулова кислота 0,03 0,03 

п-Кумарова кислота 0,03 - 
 

Із флавоноїдів найвищий вміст серед флавоноїдів у траві д. стиснутого 

становить апігенін 0,33 %, у траві д. карпатського – лютеолін 0,12 %. Серед 

гідроксикоричних кислот найвищий вміст становить хлорогенова кислота 

1,63 % у траві д. стиснутого та 0,75 % у траві д. карпатського. 

У траві досліджуваних видів роду Деревій встановлено наявність 7 

органічних кислот: бензойної, аскорбінової, щавлевої, винної, яблучної, 

саліцилової та лимонної. Причому, бензойна, аскорбінова, яблучна та 

лимонна кислоти виявлені у досліджуваних зразках сировини усіх видів. 

З трави 6 видів роду Деревій виділено фракції водорозчинних 

полісахаридів (ВРПС), пектинових речовин (ПР), геміцелюлоз (ГЦ). Вміст 

полісахаридів встановлювали гравіметрично згідно ДФУ. Вміст у траві 

досліджуваних об’єктів складає: ВРПС 3,75 % – 4,23 %, ПР – 1,53 % – 2,11 %, 

ГЦ – 4,49 % – 5,25 %. Максимальна кількість ВРПС, ПР та ГЦ накопичується 

у траві д. звичайного – 4,23 %, 2,11 % та 5,25 % відповідно. Методом ПХ у 

порівнянні з достовірними зразками моноцукрів у гідролізатах ВРПС трави 

видів роду Деревій ідентифіковано глюкозу та фруктозу. Мономерний склад 
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ПР досліджуваної сировини представлено глюкозою, фруктозою, галактозою 

та глюкуроновою кислотою. У гідролізатах фракції ГЦ виявлено фруктозу, 

глюкуронову та галактуронову кислоти. 

У траві видів роду Деревій виявлено від 14 до 17 амінокислот, серед 

них аспарагінова кислота, ізатин, аргінін, гістидин, треонін, глутамінова 

кислота, глютамін, аланін, фенілаланін, валін, лейцин, серин, пролін, 

метіонін, аспарагін, лізин, гліцин. 

Методом атомно-абсорбційного спектрального аналізу у траві 

досліджуваних об’єктів виявлено макро- та мікроелементи (табл. 8). 

Таблиця 8 

Вміст макро- і мікроелементів в траві видів роду Деревій 
 

 

Найбільше у досліджуваній сировині міститься кальцію, магнію і 

феруму. Вміст важких металів знаходиться в дозволених межах (ДФУ 2.0 – 

2.4.27). 
 

Розробка параметрів екстракції БАР, обґрунтування технології та 

фармакологічне дослідження лікарських засобів з деревію звичайного 
 

Враховуючи встановлені параметри одержання екстрактів з трави видів 

роду Деревій, шляхом сублімаційного висушування одержано сухі екстракти 

трави д. звичайного: ДЗ-В (екстрагент – вода очищена) та ДЗ-С (екстрагент 

70 % етанол). Вихід екстракту ДЗ-В становить 29,05 %, а ДЗ-С – 20,33 %. 

Н
аз

в
а 

ел
ем

ен
та

 

Досліджувана сировина та місце заготівлі 

Деревій 
звичайний 
(околиці 
м. Івано-
Франків-

ська) 

Деревій 
розсунутий 
(полонина 

Пожижевська; 
Надвірнянсь-

кий район 
Івано-

Франківської 
області) 

Деревій 
щетини-

стий 
(Яворівсь-
кий район 
Львівської 

області) 

Деревій 
стиснутий 

(Надвірнянсь-
кий район 

Івано-
Франківської 

області) 

Деревій 
панонський 
(Яворівсь-
кий район 
Львівської 

області) 

Деревій 
карпатський 
(Надвірнян-
ський район 

Івано-
Франківської 

області) 

Вміст елементів, мг/100 г сухої сировини 

Cu 0,45 0,47 0,34 0,70 0,49 0,31 

Fe 17,08 34,21 10,01 18,04 14,80 12,60 

Zn 2,41 2,33 1,75 2,57 2,03 2,22 

Al 2,95 2,92 2,97 3,01 2,91 2,33 

B 0,33 0,33 0,34 0,36 0,31 0,29 

Ba 0,39 0,35 0,40 0,44 0,36 0,35 

Cr 0,10 0,10 0,13 0,11 0,12 0,11 

Ca 87,50 103,56 91,42 105,64 99,23 93,36 

Mg 19,02 19,0 22,21 20,67 21,13 20,98 

Mn 2,17 2,10 2,20 2,27 2,09 2,21 

Ni 0,33 0,33 0,36 0,43 0,50 0,56 

Si 7,00 7,00 7,01 6,50 6,80 6,90 

Вміст елементів, мкг/100 г сухої сировини 

Co 21,98 22,68 21,56 24,78 25,16 25,12 

Mo 13,16 11,76 10,43 14,14 14,71 13,18 
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Стандартизацію екстракту ДЗ-С проводили за показниками 

розробленого проекту МКЯ «Деревію трави екстракт сухий». 

Встановлено виражену протизапальну і антимікробну активність 

сухого екстракту деревію ДЗ-С. На основі отриманого екстракту ДЗ-С 

запропоновано склад та опрацьовано технологію мазі з ранозагоювальною 

дією, встановлено стабільність її показників якості впродовж одного року. 

Виявлено фармакологічні властивості мазі з екстрактом трави 

д. звичайного: гостру токсичність, протизапальну та ранозагоювальну 

активність. Застосування мазі з екстрактом трави д. звичайного при 

експериментальному термічному опіку лапки щура забезпечує заживлення 

опікового дефекту в більш короткі терміни, ніж референт-препарат – мазь 

“Вундехіл”, водночас доводить біохімічні показники крові тварин до рівня 

інтактних тварин. Встановлено відсутність токсичного впливу екстракту ДЗ-

С та мазі з екстрактом д. звичайного на організм тварин. 
 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено узагальнення теоретичних питань і 

обґрунтування нових підходів до фармакогностичного вивчення видів роду 

Деревій, що зростають у Прикарпатті; доведено можливість створення на їх 

основі нових лікарських засобів, вивчено запаси сировини та показано 

можливість інтродукції, розроблено методи аналізу створених фітозасобів. 

1. Встановлено основні місця зростання деревію розсунутого, деревію 

стиснутого, деревію карпатського та деревію звичайного в Івано- 

Франківській, Львівській, Тернопільській та Закарпатській областях. На 

досліджуваних заростях визначено урожайність (23,0 – 44,5 г/м2), 

біологічний запас (207,1 – 581,7 кг), експлуатаційний запас (180,1 – 551,3 кг), 

обсяг можливості щорічної заготівлі (18,0 – 55,1 кг) видів деревію. 

2. Встановлено діагностичні морфологічні та анатомічні ознаки рослин 

роду Деревій, що дозволило ідентифікувати досліджувані види. 

3. Розроблено методи культивування деревію звичайного та 

розсунутого у відповідності з вимогами GACP, які вказують на можливість 

культивування рослин в ґрунтово-кліматичних умовах Прикарпаття. За 

результатами проведених фенологічних спостережень встановлено 

закономірності проходження етапів онтогенезу деревію звичайного та 

деревію розсунутого, що дозволило встановити терміни заготівлі сировини 

культивованих видів роду Деревій. 

4. Вперше в результаті комплексного фармакогностичного вивчення у 6 

видах роду Деревій (д. звичайного, д. панонського, д. розсунутого, 

д. щетинистого, д. стиснутого, д. карпатського) виявлено таніни, флавоноїди, 

гідроксикоричні кислоти, вуглеводи, органічні кислоти, амінокислоти, 

сапоніни, вітамін К, макро- та мікроелементи, сліди алкалоїдів. 

5. Вперше з трави д. стиснутого виділено та ідентифіковано 12 

речовин, серед яких 4 гідроксикоричні кислоти (хлорогенова, кофейна, 

ферулова, п-кумарова), 5 флавоноїдів (лютеолін, кемпферол, кверцетин, 

гіперозид, рутин), 2 хлорофіли та фітостерин. Методом ВЕРХ у траві деревію 
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стиснутого ідентифіковано та встановлено вміст 17 сполук фенольної 

природи (7 танінів, 6 флавоноїдів та 4 гідроксикоричні кислоти), у траві 

деревію карпатського – 16 сполук фенольної природи (7 танінів, 6 

флавоноїдів та 3 гідроксикоричні кислоти). Встановлено, що індивідуальні 

фенольні сполуки за якісним складом та кількісним вмістом переважають у 

траві деревію стиснутого. У траві досліджуваних видів ідентифіковано від 14 

до 17 амінокислот. Виділено та визначено кількісний вміст фракцій: 

водорозчинних полісахаридів, пектинових речовин, геміцелюлоз; 

встановлено їх моносахаридний склад, який представлений глюкозою, 

фруктозою, галактозою, глюкуроновою та галактуроновою кислотами. 

6. Встановлено вміст макро- та мікроелементів трави д. звичайного, 

д. розсунутого, д. щетинистого, д. стиснутого, д. панонського та 

д. карпатського, який відповідає такій закономірності: Ca>Mg>Fe>Si> 

Al>Zn>Mn>Cu>Ba>Ni>B>Cr>Co>Mo; вміст важких металів знаходиться в 

допустимих межах. 

7. Вперше встановлено кількісний вміст основних груп БАР у траві 6 

видів деревію: суми поліфенолів (4,12 % – 5,10 %); суми флавоноїдів (0,17 % 

– 0,38 %); танінів (3,5 % – 4,15 %); окиснюваних фенолів (2,10 % – 3,00 %); 

органічних кислот (1,80 % – 3,20 %); аскорбінової кислоти (0,15 % – 0,21 %); 

вітаміну К1 (0,37 % – 0,45 %). Досліджено динаміку нагромадження БАР в 

залежності від фази вегетації для оптимізації термінів заготівлі ЛРС. 

8. Встановлено оптимальні умови екстрагування БАР з трави деревію 

та отримано сухі екстракти. 

9. Виявлено, що найбільш виражену протизапальну і антимікробну 

активність проявляє сухий екстракт деревію (екстрагент – 70 % етанол), який 

стандартизовано на основі розроблених показників проекту МКЯ «Деревію 

трави екстракт сухий». 

10. Розроблено склад мазі з екстрактом трави деревію протизапальної 

дії, створено технологічну схему її виробництва, розроблено методики 

стандартизації; на основі результатів моніторингу фізико-хімічних 

показників мазі доведено її стабільність у процесі зберігання протягом 1 

року. Розроблено проект МКЯ «Деревію мазь». 
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АНОТАЦІЯ 
 

Нейко О. В. Фармакогностичне дослідження видів роду Деревій та 

створення фітозасобів на їх основі - На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних 

наук (доктора філософії) за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та 

фармакогнозія. – Львівський національний медичний університет імені 

Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2018. 

Дисертаційну роботу присвячено комплексному фармакогностичному 

дослідженню видів роду Деревій флори України – деревію звичайного, 

деревію щетинистого, деревію розсунутого, деревію стиснутого, деревію 

карпатського, деревію панонського. Виявлено промислові зарості видів роду 

Деревій; доведено можливість інтродукції деревію звичайного та деревію 

розсунутого в умовах Прикарпаття та розроблені умови культивування. У 

досліджуваній сировині встановлено якісний склад та кількісний вміст 

основних груп БАР: похідні гідроксикоричних кислот, флавоноїдів, катехінів, 

хлорофілів, амінокислот, вільних органічних кислот, макро- і мікроелементів. 

Вперше в індивідуальному стані виділено з трави деревію стиснутого 12 
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речовин: флавоноїди, похідні коричної та хінної кислот, хлорофіли. 

Отримано сухі екстракти з трави деревію звичайного, досліджено вміст 

основних груп БАР та розроблено мазь з ранозагоювальною дією, яку 

стандартизовано за вимогами ДФУ. Розроблено проекти МКЯ «Деревію 

трави екстракт сухий», «Деревію мазь» та інструкція із заготівлі, сушіння та 

збереження ЛРС.  

Ключові слова: рослини роду Деревій, фармакогностичне 

дослідження; біологічно активні речовини; сухий екстракт; мазь, 

ранозагоювальна дія. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Нейко О. В. Фармакогностическое исследования видов рода 

Тысячелистник и создания фитопрепаратов на их основе - На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата фармацевтических 

наук (доктора философии) по специальности 15.00.02 - фармацевтическая 

химия и фармакогнозия. – Львовский национальный медицинский 

университет имени Данила Галицкого МЗ Украины, Львов, 2018. 

Диссертационная работа посвящена комплексному 

фармакогностическому исследованию видов рода Тысячелистник флоры 

Украины – тысячелистника обыкновенного, тысячелистника щетинистого, 

тысячелистника раздвинутого, тысячелистника сжатого, тысячелистника 

карпатского, тысячелистника паннонского. Впервые проведены морфолого-

анатомическое и ресурсоведческое исследования 6 видов рода Установлены 

диагностические микроскопические признаки тысячелистника карпатского, 

тысячелистника обыкновенного, тысячелистника сжатого и тысячелистника 

раздвинутого. Виды рода Тысячелистник флоры западного региона Украины: 

тысячелистник обыкновенный, тысячелистник сжатый, тысячелистник 

карпатский, тысячелистник раздвинутый, тысячелистник щетинистый, 

тысячелистник паннонский использованы для диагностики сырья и 

установления запасов сырья. Установлены биологический и 

эксплуатационный запасы сырья, объем возможной ежегодной заготовки 

видов рода Тысячелистник, который указывает на возможность разработки 

лекарственных средств с обеспеченной сырьевой базой. Проведено 

исследование по акклиматизации и интродукции тысячелистника 

раздвинутого и выращивания тысячелистника обыкновенного в условиях 

Прикарпатья. Изучена лабораторная и полевая всхожесть семян 

тысячелистника обыкновенного при обработке низкими температурами в 

лабораторных условиях. 

Проведено комплексное фитохимического исследование видов рода 

Тысячелистник. Объектами фитохимического исследования стало сырье 

тысячелистника обыкновенного, тысячелистника раздвинутого, 

тысячелистника паннонского, тысячелистника щетинистого, тысячелистника 

сжатого и тысячелистника карпатского. В результате исследования 
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установлено содержание простых фенолов, флавоноидов, витамина К, 

свободных сахаров, водорастворимых полисахаридов, дубильных веществ, 

аскорбиновой кислоты. Изучена динамика накопления БАВ в траве 

тысячелистника обыкновенного и тысячелистника раздвинутого в 

зависимости от фазы вегетации. С помощью современных методов анализа в 

исследуемом сырье установлены качественный состав и количественное 

содержание основных групп БАВ: производные гидроксикоричных кислот, 

флавоноидов, катехинов, хлорофиллов, аминокислот, свободных 

органических кислот, макро- и микроэлементов. Впервые в индивидуальном 

состоянии выделены из травы тысячелистника сжатого 12 веществ: 

флавоноиды (лютеолин, кемпферол, кверцетин, гиперозид, рутин), 

гидроксикоричные кислоты (п-кумаровая, кофейная, феруловая, 

хлорогеновая), хлорофиллы, стерин. Получены сухие экстракты травы 

тысячелистника обыкновенного, исследовано содержание основных групп 

БАВ в экстрактах, изучены фармакологические свойства. Мазь с экстрактом 

тысячелистника обыкновенного, обладающая противовоспалительным 

действием, стандартизирована согласно требованиям ГФУ; разработаны 

проекты МКЯ «Тысячелистника травы экстракт сухой», «Тысячелистника 

мазь»; инструкция по заготовке, сушке и хранению ЛРС. 

Ключевые слова: растения рода Тысячелистник, фармакогностическое 

исследование; биологически активные вещества; сухой экстракт; мазь; 

ранозаживляющее действие. 
 

ANNOTATION 
 

Neiko O.V. Pharmacognostic investigation of species of the yarrow 

genus and the creation of phytoplanes on their basis - On the rights of the 

manuscript. 

Dissertation for a candidate degree in pharmaceutical sciences (Doctor of 

Philosophy) with the major 15.00.02 - Pharmaceutical Chemistry and 

pharmacognosy – Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ministry of 

Health of Ukraine, Lviv, 2018. 

The dissertation is devoted to complex pharmacological investigation of 

species of the yarrow genus of the flora of Ukraine - a common yarrow, a bristly 

yarrow, a tansyleaf yarrow, an achillea stricta yarrow, a Carpathian yarrow, a 

Pannonian yarrow. The industrial overgrown species of the yarrow genus were 

found; the possibility of introducing Achillea millefolium and Achillea distant 

conditions of the Carpathian region has been proved and cultivation conditions 

have been developed. The qualitative composition and quantitative content of the 

main groups of the biologically active substances were established: the derivatives 

of hydroxycinnamic acids, flavonoids, catechins, chlorophylls, amino acids, free 

organic acids, macro and microelements. For the first time in an individual 

condition, from the herb of the the achillea stricta were allocated 12 substances: 

flavonoids, derivatives of cinnamic and acidic acids, chlorophylls. Dry extracts 

from the common yarrow were obtained, the content of the main BAR and 
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ointment developed with wound healing action, which is standardized according to 

the requirements of the State Pharmacopoeia; developed the projects of the Quality 

Control Methods of the «Dry Extract of the Common Yarrow Herb», «The 

ointment of Yarrow» and instructions on harvesting, drying and preserving of 

medicinal plant raw material. 

Key words: plants of the yarrow genus, pharmacognostic research; 

biologically active substances; dry extract; ointment, wound healing effect. 
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GACP – Належна практика культивування та збирання вихідної сировини 

рослинного походження 
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