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Актуальність теми дисертаційної роботи Нейко Оксани Василівни, 

що присвячена пошуку нових рослинних джерел біологічно активних 

речовин серед видів роду Деревій та створенню фітозасобів на його основі, 

незаперечна. 

Об’єкт для дослідження – види роду Achillea – досить складний. Рід 

Деревій за даними різних джерел у флорі України представлений від 18 або 

19 (Флора України, 1962) до 22, а з різновидами 27 (Mosyakin S. L. Vascular 

plants of Ukraine: a nomenclatural checklist / S. L. Mosyakin, M. M. Fedoronchuk 

– National Academy of Sciences of Ukraine, M. G. Kholodny Institute of Botany, 

1999.) видів. Кількість видів роду Деревій у світовій флорі також різниться – 

Флора України вказує 150 видів. За списком NCBI (National Center for 

Biotechnological Information USA) рід Деревій охоплює 82 види. За даними 

GRIN (Germplasm Resources Information Network, Інформаційна сіть 

генетичних ресурсів) – 86 видів. 

Дуже важко визначити вид роду Деревій у природному дикоростучому 

стані, ускладнює процес ідентифікації виду і міжвидова гібридизація, яка 

поширена серед деревіїв. Тому автором роботи першим завданням ставиться 

питання дослідження морфолого-анатомічної будови для достовірної 

ідентифікації видів роду Деревій. 

Важливим завданням для фармакогнозії та ресурсознавства лікарських 

рослин є виявлення заростей та встановлення сировинних запасів лікарської 



рослинної сировини (ЛРС) видів роду Деревій, особливо в екологічно чистих 

західних регіонах України. Важливим завданням для фармації є інтродукція 

дикоростучих лікарських рослин, розробка методів культивування на основі 

фенологічних спостережень. Тому дисертант розв’язує завдання з динаміки 

накопичення БАР у процесі онтогенезу рослини для встановлення строків 

заготівлі сировини.  

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). 

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. 

Потрібно звернути увагу, що види роду Деревій західних областей 

України недостатньо вивчені. Дисертантом вирішуються різнопланові 

завдання: виявляються місця зростання видів роду Деревій, ареали. 

Надзвичайно актуально постає завдання ресурсознавчих досліджень 

поширених видів флори Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської 

областей; дослідження хімічного складу рослинної сировини; запасів ЛРС; 

визначення основних параметрів культивування; розробки субстанції та 

вивчення її фармакологічної дії; створення вітчизняних препаратів на основі 

біологічно активних речовин трави деревію. 



Наукова новизна одержаних результатів.  

Вперше проведено комплексне дослідження 6 видів роду Деревій 

(д. звичайний, д. розсунутий, д. щетинистий, д. панонський, д. стиснутий, 

д. карпатський), яке охоплює порівняльне 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; 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, фітохімічне дослідження цих видів, 

встановлено вміст простих фенолів, флавоноїдів, вітаміну К, вільних цукрів, 

водорозчинних полісахаридів, танінів, органічних кислот, в тому числі 

аскорбінової кислоти, амінокислот, макро- і мікроелементів. 

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. 

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. Досліджено фармакологічні властивості екстракту трави деревію 



та мазі, виявлено антимікробну, протизапальну, ранозагоювальну активність. 

Розроблено методики їх стандартизації. 

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. 

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» і впроваджено в навчальний процес споріднених кафедр. 

Повнота викладення матеріалів дослідження в опублікованих 

роботах. 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. 

Аналіз дисертаційної роботи. Робота складається зі вступу, огляду 

літератури, експериментальної частини, яка містить розділ з описом об’єктів 

і методів дослідження, трьох розділів з результатами експериментальної 



частини, загальних висновків, списку використаних наукових першоджерел 

та додатків. Дисертаційну роботу викладено на 238 сторінках друкованого 

тексту. Робота складається зі вступу, 5 розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел та 16 додатків (18стор.). Дисертацію ілюстровано 51 

таблицею (41 стор.) та 19 рисунками (12 стор.). Список використаних джерел 

містить 187 найменувань, з яких 125 кирилицею та 62 латиною. 

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження представників роду 

Деревій – Achillea L., з якого один вид є офіцинальним – Achillea millefoiaum. 

Види використовують у науковій та народній медицині країн як джерела 

протизапальних, противиразкових, антимікробних та протипухлинних 

лікарських засобів. Наведено наукову новизну одержаних результатів 

досліджень та їх практичне значення, сформульовані мета і завдання 

дослідження, відображено зв’язок з науковими програмами і планами. 

У першому розділі “Рослини роду Деревій і перспективи їх 

використання (огляд літератури)” наведено ботанічну характеристику, 

дані про розповсюдження, хімічний склад та застосування рослин роду 

Деревій в медичній практиці та інших галузях народного господарства. 

Описано розповсюджені види роду Деревій в Україні, їх різноманітну 

фармакологічну дію та використання у медицині та фармації. 

Враховуючи широке розповсюдження, використання в народній 

медицині та можливість промислової заготівлі, автор визначає, що 

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. 

Другий розділ “Об’єкти й методи дослідження” дисертаційної роботи 

присвячено вибору загальної методології ресурсознавчих, фітохімічних, 

технологічних, біофармацевтичних, фармакологічних досліджень з описом 

використаних методик та наведенням коротких відомостей про прилади і 

реактиви. 



У третьому експериментальному розділі “Морфолого-анатомічне 

дослідження видів деревію та розробка методів культивування деревію 

звичайного” представлено результати ідентифікації сировини видів роду 

Деревій та встановленню відмінностей між ними, порівняльного морфолого-

анатомічного дослідження об’єкту А. mіllеfоlіum L. з найбільш 

розповсюдженими видами західного регіону України: A. stricta Schleich., 

A. carpatica Blocki ex Dubovik., A. distans Wald. et Kit. Макро- та 

мікроскопічні діагностичні ознаки листків та квіток використані автором для 

ідентифікації видів роду Деревій. 

Досліджено умови зростання та культивування Achillea millefolium L. та 

Achillea distans Wald. et Kit. Впродовж 2013 – 2015 рр. автором 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). Автором зроблено висновок про достатність 

сировинних запасів видів роду Деревій для промислової заготівлі як 

можливої лікарської рослинної сировини. 

У четвертому експериментальному розділі “Фітохімічне дослідження 

видів роду Деревій” наведено результати вивчення хімічного складу, 

кількісного визначення та виділення в індивідуальному стані біологічно 

активних речовин рослин роду деревій. 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. 



Враховуючи ареал розповсюдження та біологічні запаси сировини та 

можливий обсяг щорічної заготівлі виду д. стиснутого, а також той факт, що 

рослину практично не вивчено, для виділення індивідуальних сполук 

використовували траву цього виду. 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. 

У результаті вивчення фенольних сполук методом ВЕРХ 2 видів: 

ідентифіковано та встановлено вміст 17 сполук фенольної природи (7 танінів, 

6 флавоноїдів та 4 гідроксикоричні кислоти) у траві деревію стиснутого, 16 

сполук фенольної природи (7 танінів, 6 флавоноїдів та 3 гідроксикоричні 

кислоти) – у траві деревію карпатського. 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 полісахаридів: 

водорозчинних полісахаридів, пектинових речовин, геміцелюлоз; 

встановлено їх моносахаридний склад, який представлений глюкозою, 

фруктозою, галактозою, глюкуроновою та галактуроновою кислотами. 

Встановлено, що вміст макро- та мікроелементів трави досліджуваних 

видів роду Деревій відповідає такій закономірності: Ca>Mg>Fe>Si> 

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

допустимих межах. 

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. 



У п’ятому експериментальному розділі “Розробка параметрів 

екстракції БАР, обґрунтування технології та фармакологічне 

дослідження лікарських засобів з деревію звичайного” присвячено 

розробці параметрів одержання біологічно активних субстанцій з трави видів 

роду Деревій та технологію отримання сухих екстрактів трави д. звичайного: 

ДЗ-В (екстрагент – вода очищена) та ДЗ-С (екстрагент 70 % етанол). 

Стандартизацію екстракту ДЗ-С проводили за показниками розробленого 

проекту МКЯ «Деревію трави екстракт сухий». На основі проведених 

фармакологічних досліджень було встановлено виражену протизапальну і 

антимікробну активність сухого екстракту деревію ДЗ-С, на основі якого 

автором розроблено лікарську форму – мазь з ранозагоювальною дією, 

встановлено стабільність її показників якості впродовж одного року. Вивчено 

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”. 

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведено 

інформаційно-патентний пошук і аналіз наукових першоджерел щодо 

розповсюдження, хімічного складу та використання видів роду Деревій у 

офіційній та народній медицині. Основним внеском автора є дослідження 

якісного складу та кількісного вмісту основних груп БАР з досліджуваних 

об’єктів, виділенні і встановленні будови 12 речовин: флавоноїдів, 

гідроксикоричних кислот, хлорофілів, стероїдів. Самостійно стандартизовано 

екстракти д. звичайного та визначено їх антибактеріальну і ранозагоювальну 

активність. Розроблено технологічну схему виготовлення мазі з екстрактом 

д. звичайного, виявлено її протимікробну та ранозагоювальну дію; 

встановлені показники якості. Встановлено запаси сировини видів роду 

Деревій. Розроблено проекти МКЯ «Деревію трави екстракт сухий» та 



«Деревію мазь». Проведено статистичну обробку результатів дослідження, 

узагальнено результати роботи. 

Дисертаційна робота є самостійною завершеною науковою працею 

здобувача. 

Зауваження і пропозиції. 

Результати роботи вірогідні, висновки зроблені на їх основі не 

викликають заперечень. Результати роботи у повному обсязі опубліковані у 8 

статтях та доповідалися на 15 конференціях різного рівня. Автореферат 

дисертації повністю висвітлює її зміст. Проте виникають питання, є ряд 

зауважень: 

• Чому індивідуальні сполуки виділяли саме із А. stricta?  

• Чому методом ВЕРХ фенольні сполуки Вами досліджено лише у 2 

видах: А. stricta Schleich. та A. carpatica? 

• Чому обсяг можливої щорічної заготівлі сировини, а саме трави 

(частка від ділення експлуатаційного запасу сировини на оборот заготівлі, 

який вміщує рік заготовки і тривалість періоду відновлення зарості) у Ваших 

розрахунках у десять разів менший, ніж експлуатаційний запас? 

• Чи досліджувалось Вами, у чому полягає різниця в хімічному складі 

БАР сировини А. millefolium, котрий зростає у дикорослому стані, від 

А. millefolium культивованого? 

Постають ще питання, які потребують дискусійного обговорення. 

• Чому інтродукцію проводили лише для д. звичайного – 

А. millefolium L. та д. розсунутого – A. distans Wald. et Kit.? Можливо 

доцільно було вказати, що ці види ростуть на відкритих, рівнинних місцях, в 

той час, як д. стислий – А. stricta Schleich. та д. карпатський – A. carpatica 

Blocki ex Dubovik. – це гірські види, які ростуть на гірських луках та схилах, 

A. pannonica Scheele – у степових районах, тому умови вирощування на 

ділянках ІФНМУ не відповідають їх природним умовам існування? 

• За одними даними систематиків види A. distans Wald. et Kit. та 

А. stricta Schleich. ідентичні (The Plant List, Achillea stricta є синонімом 



підвиду Achillea distans subsp. stricta Janch.), за іншими – види цілком 

самостійні (Vascular plants of Ukraine: a nomenclatural checklist / 

S. L. Mosyakin, M. M. Fedoronchuk – National Academy of Sciences of Ukraine, 

M. G. Kholodny Institute of Botany). Чи вдалося підтвердити їх самостійність 

на підставі Ваших результатів морфолого-анатомічного, ресурсознавчого та 

хімічного досліджень? 

До роботи є побажання. 

• Доречно було б порівняти вміст БАР з особливостями розвитку 

видів Деревію на основі Ваших фенологічних спостережень і узагальнити 

результати у вигляді таблиць або діаграм. Виявити, чи є залежність між 

кількістю сонячних днів, опадів, температури і морфологічними 

характеристиками рослин; наступним етапом визначити, чи корелює вміст 

БАР з цими показниками, наприклад, з кількістю сонячних днів, з висотою 

рослини та вмістом флавоноїдів. 

• З теоретичної точки зору доцільно було б виявити, як впливає термін 

між початком цвітіння і кінцем цвітіння рослин роду Деревій на накопичення 

БАР чи появу нових оригінальних сполук для видів, бо тривалість їх різна: у 

А. stricta – 22 дні, 2013 р., 16 днів, 2014 р., 19 днів, 2015 р.; у A. distans – 19 

днів, 2013 р., 26 днів, 2014 р., 19 днів, 2015 р. 

Проте ці питання, зауваження, побажання мають в основному 

дискусійний характер і не впливають на основні положення та висновки, 

наведені в роботі. В цілому робота відрізняється грамотністю, матеріал 

викладено послідовно і логічно; ілюстрації у вигляді схем, таблиць та діаграм 

інформативні. Результати достовірні, що підтверджується методами 

статистичної обробки. 

Відповідність дисертації вимогам «Порядку присудження наукових 

ступенів та присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника» 

Експериментальні дослідження виконані на достатньому науковому 

рівні з застосуванням сучасних методів аналізу. Достовірність одержаних 



результатів підтверджено за допомогою методів математичної статистики. 

Дисертаційна робота є самостійною, завершеною працею, в якій отримані 

нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують поставлені 

завдання, у тому числі основне з них – створення на основі біологічно 

активних сполук видів роду Деревій лікарських субстанцій протизапальної та 

ранозагоювальної дії. В опублікованих наукових працях результати 

досліджень висвітлені з достатньою повнотою. Дисертація має теоретичну 

новизну і практичне значення. 

Вважаю, що дисертаційна робота Нейко Оксани Василівни 

«Фармакогностичне дослідження рослин роду Деревій та створення 

фітозасобів на їх основі» є завершеною науковою працею і за обсягом 

виконаних досліджень, своєю актуальністю, ступенем обґрунтованості 

наукових положень, новизною одержаних результатів, теоретичним та 

практичним значенням, висновками повністю відповідає вимогам п.11 

«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 р., а її автор – Нейко Оксана Василівна 

заслуговує присвоєння вченого ступеня кандидата фармацевтичних наук за 

спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія. 

 

 


