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Актуальність теми. За останні роки досягнуто значних успіхів у 

фітохімічних дослідженнях: знайдено методи виділення окремих біологічно 

активних сполук з рослинної сировини та одержання максимально 

очищених препаратів; опрацьовано методики визначення якісного складу 

рослинної сировини та кількісного вмісту фармакологічно активних 

речовин; розроблено основні методи і вимоги щодо стандартизації 

лікарської рослинної сировини та лікарських форм на її основі, що свідчить 

про перспективу розробки фітопрепаратів. 

Дисертаційна робота Нейко Оксани Василівни присвячена фітохімічним, 

морфолого-анатомічним, технологічним, ресурсознавчим та 

фармакологічним дослідженням видів роду Деревій (д.) – Achillea (А.) L. 

родини Айстрові – Asteraceae. Рід налічує більше 100 видів рослин, з яких 

на території України зростає 18 видів. Незважаючи на включення трави 

деревію звичайного до Державної Фармакопеї України (2014 р.), рівень 

вивчення видів роду Деревій, що зростають в західному регіоні України, 

недостатній.  

Тому актуальним є дослідження хімічного складу, запасів та 

культивування, розробки субстанції та вивчення її фармакологічної дії, а 



також можливості створення вітчизняних препаратів на основі біологічно 

активних речовин трави деревію. 

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). 

Наукова новизна одержаних результатів. В результаті комплексного 

фітохімічного дослідження 6 видів роду Деревій (д. звичайного, д. 

розсунутого, д. щетинистого, д. панонського, д. стиснутого, д. карпатського) 

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 накопичення БАР у траві видів роду Деревій в залежності 

від виду рослини, місця зростання та фази вегетації. Вперше методом ВЕРХ 

у траві д. стиснутого ідентифіковано та встановлено вміст 17 сполук 

фенольної природи, а у траві д. карпатського – 16 сполук. З трави 

д. стиснутого в індивідуальному стані виділено 12 речовин: флавоноїди, 

похідні коричної та хінної кислот, хлорофіли. 

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 ( 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), встановлено їх 

сировинні запаси та обсяги можливої щорічної заготівлі. Досліджено 

морфолого-анатомічні ознаки 4 видів роду Деревій флори (д. звичайний, д. 

стиснутий, д. карпатський, д. розсунутий), що дозволило діагностувати 

сировину 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. 

Новизна досліджень підтверджена 1 патентом України на корисну 

модель № 104563 «Мазь з екстрактом деревію звичайного, яка проявляє 

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

Практичне значення одержаних результатів. Результати фітохімічних 

та фармакологічних досліджень свідчать про можливість застосування видів 

роду Деревій у практичній медицині і створення на їх основі 

фітопрепаратів. 

Розроблено проекти МКЯ «Деревію трави екстракт сухий», «Деревію 

мазь», технологію виготовлення мазі з сухим екстрактом деревію, яка 

проявляє протимікробну, ранозагоювальну і протизапальну активність. 

Матеріали роботи впроваджено у наукову та практичну роботу на 

дослідних ділянках лікарських рослин Івано-Франківського національного 

медичного університету, випробувального центру ДП «Івано-Франківськ 

стандартметрологія», Дендропарку «Дружба» ім. З. Ю. Павлика та 

ботанічного саду Прикарпатського національного університету ім. В. 

Стефаника. 

За матеріалами роботи видано методичні рекомендації 

«Розповсюдження, заготівля та раціональне використання лікарських 

рослин», які впроваджені в навчальний процес кафедр ВНЗ України. 



Повнота викладення матеріалів дослідження в опублікованих 

роботах і авторефераті, а також їх апробації. 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. Основні положення кандидатської роботи 

доповідались і обговорювались на конференціях різного рівня. 

Опубліковані роботи і автореферат повністю відповідають основним 

результатам досліджень. 

Аналіз дисертаційної роботи. 

Дисертаційна 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. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено предмет 

та об’єкт дослідження, його мету і завдання, розкрито наукову новизну, 

підкреслено теоретичне та практичне значення роботи, зазначено особистий 

внесок дисертанта та ступінь апробації одержаних результатів. 

У першому розділі «Рослини роду Деревій і перспективи їх 

використання» дисертант наводить критичний аналіз сучасного стану 

дослідження проблеми вивчення рослин роду Деревій.  

В розділі проаналізовані та узагальнені дані первинних джерел з 

ботанічної характеристики, ареалу розповсюдження, сучасного стану 

вивчення хімічного складу, використання в медицині та інших галузях 

народного господарства рослин роду Деревій. 

Автор робить висновок, що види роду Деревій широко розповсюджені 

на території України, але не дослідженні ці дані щодо розповсюдження у 

західному регіоні України. Відомо, що деякі види рослин роду Деревій 



проявляють різноманітну фармакологічну дію за рахунок комплексу БАР, їх 

здавна використовують у медицині та фармації. Тому, враховуючи 

використання в народній медицині та можливість промислової заготівлі 

рослинної сировини роду Деревій, перспективним є проведення 

ресурсознавчих, фітохімічних та фармакологічних досліджень видів роду 

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

карпатський, д. розсунутий, д. щетинистий, д. панонський) та створення на 

їх основі нових лікарських засобів, в т.ч. розширити інформацію щодо д. 

звичайного та д. щетинистого. 

Другий розділ «Об’єкти й методи дослідження» (табл. 1) присвячено 

вибору загальної методології фітохімічних, технологічних, 

біофармацевтичних, фармакологічних та ресурсознавчих досліджень з 

описом використання методик та наведенням коротких відомостей про 

прилади й реактиви. Наведено місця зростання 6 видів роду Деревій 

(Achillea L.): д. розсунутого – (A. distans Wald. et Kit.), д. стиснутого – А. 

stricta Schleich., д. звичайного – А. millefolium L., д. панонського – А. 

pannonica Schleele, д. щетинистого – А. setacea Wald. et Kit., д. карпатського 

– A. carpatica Blocki ex Dubovik., трава яких була об'єктом фітохімічних та 

ресурсознавчих досліджень. 

В третьому розділі «Морфолого-анатомічне дослідження видів 

деревію та розробка методів культивування деревію звичайного» 

(табл. 5, рис. 7) наведено результати порівняльного морфолого-

анатомічного дослідження вегетативних і генеративних органів деревію 

звичайного з найбільш розповсюдженими видами західного регіону України 

з використанням методу світлової та скануючої електронної мікроскопії. 

Дисертант стверджує, про відсутність принципових якісних видових 

відмітних анатомічних ознак, проте, для видів характерні різні розміри 

залозок та трихом. Діагностичними ознаками для листків є характерні 

звивистостінні клітини верхнього і нижнього епідермісу, аномоцитний тип 

продихового комплексу, прості волоски та ефіроолійні залозки. Верхній 



епідерміс пелюсток досліджуваних видів деревію сосочкоподібний, місцями 

з хвилястою кутикулою. Клітини нижнього епідермісу видовжені, з дуже 

довгими звивистими стінками і хвилястою кутикулою. На поверхні 

пелюсток зустрічаються ефіроолійні залозки, які складаються з 8 

секреторних клітин з ярусним розташуванням. Наведено результати 

ресурсознавчого дослідження видів роду Деревій на території Івано-

Франківської, Львівської, Тернопільської, Закарпатської областей. На основі 

встановленої дисертатном урожайності трави видів роду Деревій (23,00 – 

44,50, г/м
2
 повітряно-сухої сировини), біологічного (207,1 - 581,7 кг) і 

експлуатаційного запасів (180,1 - 551,3 кг), обсягу можливої щорічної 

заготівлі (18,0 - 55,1 кг) видів деревію, зроблено висновки, що запаси 

сировини видів деревію є достатні для організації промислової заготівлі 

трави видів роду Деревій як можливої лікарської рослинної сировини. На 

виконання вимог Належної практики культивування та збирання вихідної 

сировини рослинного походження (GACP) проведено дослідження 

інтродукції A. distans Wald. et Kit. та вирощування A. millefolium L. 

Результати насіневого та вегетативного розмноження свідчать про 

можливість культивування видів деревію в грунтово-кліматичних умовах 

Прикарпаття. Проведені дисертантом фенологічні спостереження дозволили 

встановити закономірності проходження етапів онтогенезу д. звичайного і 

д. розсунутого та встановити терміни заготівлі культивованої сировини. 

В четвертому розділі «Фітохімічне дослідження видів роду Деревій» 

(табл. 23, рис. 9) представлено результати якісного та кількісного 

визначення біологічно активних речовин у траві досліджуваних видів роду 

Деревій флори західного регіону України, а також виділення деяких сполук 

в індивідуальному стані. За допомогою якісних реакцій та хроматографії з 

використанням водних, водно-спиртових, хлороформних та етилацетатних 

витяжок з трави роду деревій виявлено вільні цукри, водорозчинні 

полісахариди, гідроксикоричні та органічні кислоти, флавоноїди, таніни, 

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



Порівняльним фітохічним дослідженням визначено кількісний вміст 

основних груп БАР видів роду Деревій: суму поліфенолів (4,12 % - 5,10%), 

суму флавоноїдів (0,17 % - 0,38 %), танінів (3,50 % - 4,20 %), окиснюваних 

фенолів у перерахунку на танін (2,10 % - 3,00 %). Вміст вітаміну К у 

досліджуваних видах сировини складає від 0,37 % до 0,45 %, 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. Дисертантом досліджено вплив місця зростання та фази вегетації 

рослини на вміст основних груп БАР в траві д. звичайного та д. розсунутого 

регіону Івано-Франківської області. Встановлено, що вміст основних груп 

БАР в траві д. звичайного та д. розсунутого нагромаджується у період 

масового цвітіння. Вміст всіх 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. Результати даних досліджень дозволили оптимізувати терміни 

заготівлі сировини. 

З трави д. стиснутого з використанням рідинного фракціонування, 

адсорбційної хроматографії на колонках поліаміду, дробної кристалізації, 

препаративної хроматографії на папері та в тонкому шарі сорбенту виділено 

в індивідуальному стані 12 сполук: 4 гідроксикоричні кислоти: п-кумарова, 

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

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

фітостерин. 

Методом ВЕРХ ідентифіковано та встановлено кількісний вміст 17 

сполук фенольної природи у траві д. стиснутого, 16 сполук фенольної 

природи ― у траві д. карпатського. У результаті хроматографічного аналізу 

у траві досліджуваних видів роду Деревій встановлено наявність бензойної, 

аскорбінової, щавелевої, винної, яблучної, саліцилової та лимонної кислот.  



З трави 6 видів роду Деревій гравіметрично виділено фракції 

водорозчинних полісахаридів (3,75 % – 4,23 %), пектинових речовин 

(1,53 % – 2,11 %), геміцелюлоз (4,49 % – 5,25 %). У порівнянні з 

достовірними зразками моноцукрів у гідролізатах водорозчинних 

полісахаридів, пектинових речовин, геміцелюлоз методом паперової 

хроматографії в траві видів роду Деревій ідентифіковано глюкозу та 

фруктозу, галактозу, глюкуронову та галактуронову кислоти. Дисертантом 

досліджено амінокислотний склад трави видів роду Деревій, результатом 

чого є виявлення від 14 до 17 амінокислот, серед яких 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. Найбільше у 

досліджуваній сировині міститься кальцію, магнію і феруму. Вміст важких 

металів знаходиться в дозволених межах (ДФУ 2.0 – 2.4.27). Дисертант 

стверджує, що максимальний вміст досліджуваних макро- і мікроелементів 

в траві Деревію, зібраних в різних місцях зростання, не відрізняються за 

вмістом макро- і мікроелементів. У всіх видах роду Деревій спостерігався 

високий вміст кальцію, магнію і феруму та незначні коливання рівня інших 

елементів, що свідчить про відсутність впливу місця зростання на 

кількісний вміст елементів у сировині. 

В п’ятому розділі «Розробка параметрів екстракції БАР, 

обґрунтування технології та фармакологічне дослідження лікарських 

засобів з деревію звичайного» (табл. 20, рис. 3) представлено результати 

вибору оптимальних умов виділення БАР з трави деревію: подрібнення 

сировини до розміру частинок 1,0 – 3 мм, екстрагування водою очищеною 

або 70 % етанолом, оптимальне співвідношення між сировиною і 

екстрагентами – 1:10, час одноразової екстракції – 24 год. Повнота 

виділення БАР досягалася при трикратній екстракції.  



Отримано сухі екстракти, встановлено вихід екстрактивних речовин від 

20,33 % до 29,05 % залежно від виду екстрагенту.  Встановлено, що 

екстракти нетоксичні, найбільш виражену протизапальну і антимікробну 

активність проявляє сухий екстракт деревію звичайного (екстрагент ― 70% 

етанол), який стандартизовано на основі встановлених показників проекту 

МКЯ «Деревію трави екстракт сухий» (Додаток Б.1): опис, ідентифікація, 

залишкові кількості органічних розчинників, втрата в масі при висушуванні, 

загальна зола, важкі метали, мікробіологічна чистота та кількісне 

визначення діючих речовин. 

Розроблено склад мазі з екстрактом трави деревію, створено 

технологічну схему її виробництва, запропоновано методики стандартизації. 

В процесі зберігання характеристики лікарської форми (зовнішній вигляд, 

однорідність, колір та запах мазі) не змінюються. Значення рН водних 

розчинів мазі та кількісний вміст БАР в процесі всього терміну зберігання 

суттєво не змінювались. Дисертант стверджує, що мазь з екстрактом 

деревію звичайного виготовлена в лабораторних умовах може зберігатися 

до 1 року в прохолодному місці, не змінюючи своїх фізико-хімічних 

властивостей. Розроблено проект МКЯ «Деревію мазь» (Додаток Б.2). 

Дослідження гострої токсичності мазі, а також основи мазі проведено на 

білих щурах та морських свинках після аплікації на шкіру. Токсичну дію 

препарату оцінювали за загальним станом тварин, їх летальністю, зміною 

маси тощо. Результати дослідження вказують на те, що розроблена 

лікарська форма не має токсичного впливу на організм тварин в порівнянні 

з контролем. Проведені дослідження свідчать про ранозагоювальну 

активність мазі. Новизна досліджень підтверджена 1 патентом України на 

корисну модель «Мазь з екстрактом деревію звичайного, яка проявляє 

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

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Дисертаційне 

дослідження виконане з використанням сучасних методів та прийомів 



фармакогностичного аналізу, зокрема фізичних та фізико-хімічних методів 

- тонкошарова та паперова хроматографія, високоефективна рідинна 

хроматографія, УФ- спектроскопія, хімічні реакції (кольорові, осадові, 

комплексоутворення), а також  фармакологічного та біофармацевтичного 

скринінгу, біологічних та агротехнічних методів. Достовірність отриманих 

результатів не викликає сумнівів, підтверджується достатньою кількістю 

дослідів та їх статистичною обробкою. Дисертаційна робота виконана на 

належному науковому рівні. Наукові положення та висновки, які 

сформовані у дисертаційній роботі є достовірними, експериментально 

обгрунтованими, логічно витікають з отриманих результатів та вирішують 

поставлені завдання. 

Зауваження і пропозиції. 

Поряд з позитивними характеристиками роботи необхідно відмітити 

деякі зауваження та пропозиції: 

1.В огляді літератури пункті 1.3. «Фармакологічні властивості та 

застосування в медицині і народному господарстві» дисертант в основному 

обгрунтовує інформацію посилаючись на електронний ресурс MedUkPro 

(послання 14) і лише в окремих випадках на інші джерела, хоча у списку 

використаних джерел є перелік наукових статтей,  інформація яких 

підтверджує ці дані.   

2.Вважаю, що не зовсім коректно вживати вислів «Вперше проведено 

комплексне фітохімічне дослідження та морфолого-анатомічне вивчення ...» 

для результатів досліджень всіх 6 видів  роду Деревію, оскільки деяка 

частина інформації, зокрема щодо деревію звичайного, щетинистого, є 

достатньо вивченою, що висвітлено у літературному огляді. Тому 

доцільнішим було б проведення порівняльного вивчення 5 неофіцінальних 

видів деревію з деревієм звичайним. 

3.Доцільним також було б проведення дослідження ефірної олії видів роду 

Деревій, які зростають у західному регіоні України. 



4.Дослідження вмісту фенольних сполук проведено методом ВЕРХ трави 

д. стиснутого та д. карпатського, які  представлені також рисунками 

відповідних хроматограм (рис. 4.2-4.7), але дисертантом не проведено 

віднесення піків на хроматограмах до  виявлених речовин, необхідно  було 

вказати  в підписах до рисунків час утримання, який відповідає цим 

сполукам. Крім того відсутні значення екстинцій для вибраних довжин 

хвиль, що не дозволяє коректно кількісно обробити представлені 

хроматограми. 

5. Дисертант вказує про виділення в чистому вигляді 12 сполук і їх 

індивідуальність підтверджується даними ТШХ та температурами топлення 

(Ттоп), але для деяких сполук Ттоп є нижчими, ніж подані в літературі, зокрема 

для хлорогенової кислоти  вона є дещо занижена, для хлорофілу b вона є 

дуже розмита 120-130С, що ставить під сумнів  індивідуальність деяких 

сполук. 

6.Для комплексної оцінки антимікробної активності необхідно було б 

представити результати досліджень антимікробної активності всіх отриманих 

екстрактів (стор. 161, табл. 5.3), зокрема екстрактів з використання очищеної 

води Р та 20% і 96% спирту Р, що дозволило б виявити кореляцію між 

антимікробною активністю та кількістю екстрактивних речовин, виділених 

при використанні різних екстрагентів.Також бажано було б провести 

дослідження антимікробної  дії розробленої мазі. 

7.Крім того, в роботі є ряд помилок технічного характеру, зокрема у блок-

схемі технологічного процесу виробництва сухого екстракту  (стор. 169) не 

враховані технологічні стадії відстоювання та фільтрації, не наведено 

коефіцієнт поглинання екстрагенту(стор.165), потребує розширення перелік 

умовних скорочень та інші описки та неточності. 

 

 

 



 


