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офіційного опонента на дисертаційну роботу Басараби Роксолани Юріївни на 

тему «Фармакогностичне дослідження котячих лапок дводомних (Antennaria 

dioica) з метою створення нових лікарських засобів», представлену до 

спеціалізованої вченої ради Д 35.000.02 при Львівському національному 

університеті імені Данила Галицького на здобуття наукового ступеня 

кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична 

хімія та фармакогнозія 

 

Актуальність теми. У сучасній медичній практиці важливе місце 

посідають лікарські препарати рослинного походження, частка яких на 

фармацевтичному ринку розвинених країн сягає понад 50 %. Актуальність 

використання фітозасобів значно підвищилась в останні десятиріччя у 

зв’язку з низкою соціально-економічних причин, однією з яких є зростання 

числа алергічних ускладнень від застосування синтетичних препаратів. 

Збільшенню виробництва фітопрепаратів сприяє також поширення наукових 

положень щодо профілактики захворювань серед населення. Лікарські 

рослини представляють великий практичний інтерес, як невичерпне джерело 

для створення нових оригінальних лікувально-профілактичних препаратів, а 

дослідження їх хімічного складу дозволяє прогнозувати біологічну 

активність і спектр використання нової лікарської рослинної сировини.  

Тому пошук нових видів лікарської рослинної сировини, її фітохімічне 

дослідження, наукове обґрунтування фармакологічної дії є своєчасною та 

актуальною задачею фармації. 

  Особливої уваги заслуговують лікарські рослини, які здавна 

використовують у нетрадиційній медицині. 

У цьому плані особливий інтерес представляють котячі лапки дводомні 

(Antennaria dioica (L.) Gaertner) з родини айстрові (Asteraceae), що 

застосовуються у народній медицині як сильний жовчогінний засіб. 
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В Україні котячі лапки дводомні є рослиною неофіцинальною, тому 

мета, поставлена автором – комплексне фармакогностичне вивчення котячих 

лапок дводомних трави, одержання субстанції, розробка проекту методів 

контролю якості на нову лікарську рослинну сировину та одержану 

субстанцію – є цілком обґрунтованою. 

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

грантами. Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідних 

програм кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського 

МОЗ України» «Фармакогностичне вивчення культивованих і дикорослих 

лікарських рослин; фізико-хімічні дослідження продуктів перетворення 1,3-

диметилксантину та стандартизація, фармакологічні і фармакотехнологічні 

випробування лікарських засобів» (номер Державної реєстрації 0115 

U003359) та «Пошук нових видів лікарських рослин, фармакогностичне та 

фармакологічне обґрунтування ефективності їх біологічно активних 

речовин» (номер Державної реєстрації 0118U004982). 

Наукова новизна роботи. Дисертантом уперше проведено системне 

фармакогностичне вивчення котячих лапок дводомних трави та встановлено 

наявність основних груп біологічно активних речовин: каротиноїдів і 

хлорофілів, органічних кислот, вільних та зв’язаних цукрів, амінокислот – 

первинного синтезу та фенольних сполук: гідроксикоричних кислот, 

флавоноїдів, дубильних речовин, кумаринів – вторинного синтезу. 

У досліджуваній сировині автором вивчено якісний склад та визначено 

кількісний вміст макро- та мікроелементів, сполук, що переганялися з 

водяною парою, в тому числі ефірних олій. Вперше одержано з досліджуваної 

сировини ліпофільний комплекс, встановлено його жирнокислотний склад, 

визначено кількісний вміст суми каротиноїдів та суми хлорофілів. 

Дисертантом встановлено у котячих лапок дводомних траві 

компонентний склад сполук, що переганялися з водяною парою у  (виявленo 

50 летких спoлук, з яких 15 ідентифікoванo), домінуючими з яких були 
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кислота тетрадеканова, кислота п- гексадеканова  кислота (відсоток 

співпадіння 99 %), кислота 9,12-октадекадієнова (відсоток співпадіння 98 %), 

хенейкозан (відсоток співпадіння 97 %),  і  тетрадекан (відсоток співпадіння  

96 %). 

Методом ВЕРХ у досліджуваній траві встановлено наявність та 

визначено кількісний вміст таких складових дубильних речовин: 

галокатехіну, епігалокатехіну, катехіну,  епікатехіну, а також вільних галової 

та елагової кислот; п-кумарової, розмаринової, кофейної, ферулової, 

хлорогенової кислот та ізомерів хлорогеновї кислоти; флавоноїдів – 

лютеоліну, апігеніну, кверцетину, ізокверцитрину, гіперозиду та рутину. У 

досліджуваній траві визначено кількісний вміст суми флавоноїдів, суми 

гідроксикоричних кислот, поліфенолів. 

На основі визначених морфолого-анатомічних діагностичних ознак  

котячих лапок дводомних трави встановлено основні показники її якості.   

Дисертантом розроблено технологію одержання сухого екстракту з 

котячих лапок дводомних трави, визначено основні параметри контролю її 

якості. 

Встановлено жовчогінну і гепатопротекторну активність сухого 

екстракту з котячих лапок дводомних трави. 

Наукову новизну досліджень підтверджено патентом України на 

корисну модель № 133501 від 10.04.2019 р. «Спосіб одержання рослинної 

субстанції з жовчогінною активністю». 

Теоретичне значення результатів дослідження. Результати 

досліджень представляють теоретичний інтерес. Він полягає у комплексному 

фармакогностичному вивчені з використанням сучасних методів аналізу 

сировини перспективного виду – котячих лапок дводомних, біологічно 

активні речовини яких, за даними дисертаційних досліджень Басараби Р. Ю., 

проявляють жовчогінну і гепатопротекторну активність.  

Практичне значення одержаних результатів. При виконанні 

дисертаційних досліджень Басараба Р. Ю. одержала нові наукові дані, які 
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мають не лише теоретичне, але й практичне значення. Дисертантом доведено 

можливість використання котячих лапок дводомних трави як лікарської 

рослинної сировини. 

За результатами досліджень розроблено проекти МКЯ на нову 

лікарську рослинну сировину «Котячих лапок дводомних трава» та на 

субстанцію «Котячих лапок дводомних трави екстракт сухий».  

Результати, одержані в ході виконання роботи, можуть стати 

підґрунтям для впровадження одержаної лікарської субстанції у промислове 

виробництво. 

Результати фармакогностичних досліджень впроваджено у науково-

дослідну роботу та навчальний процес кафедр фармакогнозії та хімії 

природних сполук Національного фармацевтичного університету, кафедр 

фармацевтичної хімії та фармації Вінницького національного медичного 

університету імені М. І. Пирогова, кафедри фармакогнозії та ботаніки 

Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність. Експериментальні дослідження виконані на 

високому науковому рівні. При вирішенні поставлених у дисертації завдань 

дисертантом було використано як традиційні, так і сучасні методи 

досліджень: титриметрії, спектрофлуориметрії,  різні варіанти хроматографії 

(ТШХ, ПХ, ГХ/МС, ВЕРХ) тощо.  

Наукові положення дисертації та висновки обґрунтовані і логічно 

витікають з результатів власних досліджень. 

Матеріал, наведений у дисертаційній роботі Басараби Р. Ю., є новим як 

з наукової точки зору, так і перспективним для впровадження у практичну 

фармацію та медицину.  

 Повнота викладу основних результатів у наукових фахових 

виданнях. За матеріалами дисертації опубліковано 15 наукових робіт, у тому 

числі 6 статей (1 у наукометричному закордонному виданні), 8 тез доповідей 

та 1 патент України на корисну модель. 
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Вважаю, що опубліковані результати достатньо повно відображають 

зміст дисертаційної роботи. Автореферат дисертації як за структурою, так і 

за змістом, відповідає основним положенням роботи. 

Структура, зміст і оформлення дисертації. Дисертаційна робота 

викладена на 184 сторінках машинописного тексту, складається зі вступу, 5 

розділів, висновків, списку використаних джерел та  3 додатків (на 10 

сторінках). Робота ілюстрована 22 таблицями та 41 рисунком. Список 

використаних джерел містить 219 найменування, з них 157 кирилицею та 62 

латиницею. 

Робота Басараби Роксолани Юріївни має класичний комплексний 

фармакогностичний характер. Автором проведено комплексне багатоцільове 

дослідження з фітохімічного аналізу, встановлено морфолого-анатомічну 

будову сировини; підібрано оптимальні технологічні параметри одержання 

субстанції та вивчено її фармакологічну активність. 

Дисертаційна робота починається з анотації, яка оформлена згідно до 

вимог наказу № 40 від 12 січня 2017 року «Про затвердження вимог до 

оформлення дисертації». 

Вступ дисертаційної роботи включає дані щодо актуальності, мети 

роботи, наукової новизни і практичного значення, особистого внеску 

здобувача, апробації результатів дисертації, її структури та обсягу.  

Мета досліджень автором сформульована чітко і має достатню 

теоретичну обґрунтованість. Завдання, які поставлені здобувачем для 

досягнення мети дослідження, конкретні, адекватні, спрямовані на 

комплексне вирішення проблеми, що вивчалася. 

Огляд літератури (перший розділ) присвячений аналізу джерел 

літератури щодо сучасного стану фармакогностичного дослідження, 

відомостей про досліджуваний вид – котячі лапки дводомні, ареали 

поширення даного виду, хімічний склад, біологічну дію, застосування у 

народній медицині та квітникарстві. Автор наводить теоретичне 
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обґрунтування доцільності і перспективність створення нових вітчизняних 

лікарських засобів на основі субстанцій з котячих лапок дводомних трави.  

У другому розділі наведено дані щодо об’єктів, матеріалів та методів 

дослідження. Для досліджень використано сучасні фізичні, фізико-хімічні, 

хімічні, технологічні, макро- і мікроскопічні, фармакологічні та статистичні 

методи аналізу.  

У третьому розділі автор представляє результати вивчення хімічного 

складу досліджуваної сировини. У даному розділі наведено результати 

фітохімічного дослідження біологічно активних речовин котячих лапок 

дводомних трави. За допомогою широко уживаних та уніфікованих методів  

ідентифіковано і кількісно визначено вуглеводи (вільні і зв’язані цукри, 

полісахариди), амінокислоти, флавоноїди, гідроксикоричні кислоти, 

кумарини, дубильні речовини та їх компоненти, яким належить вирішальна 

роль у прояві фармакологічної дії. Дисертантом проведено  вивчення 

ліпофільної фракції досліджуваної трави і визначено речовини ліпофільної 

природи – жирні кислоти, хлорофіли й каротиноїди. Визначено елементний 

склад котячих лапок дводомних трави, встановлено компонентний склад 

сполук, що переганяються з водяною парою, в тому числі ефірних олій. 

Методом ВЕРХ встановлено наявність індивідуальних сполук 

фенольного характеру, визначено їх кількісний вміст. 

Четвертий розділ присвячений визначення макро- і мікроскопічних 

ознак сировини котячих лапок дводомних. Макро- і мікродіагностичні ознаки 

використано для розробки проекту МКЯ на нову лікарську рослинну 

сировину «Котячих лапок дводомних трава». Розділ якісно ілюстрований 

рисунками макро- і мікроскопічного аналізу досліджуваної ЛРС. 

П’ятий розділ висвітлює розроблену дисертантом технологію  

одержання  сухого екстракту з котячих лапок дводомних трави та розробку 

методів  її стандартизації. На основі даних досліджень автором розроблено 

проект МКЯ «Котячих лапок дводомних трави екстракт сухий». 
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Автором вивчено фармакологічну активність одержаної субстанції, 

визначено гостру токсичність, показано жовчогінну і гепатопротекторну дію. 

Отримано нові наукові дані, що мають вагоме практичне значення. 

Висновки зроблені дисертантом відповідають поставленим завданням 

та змісту роботи. 

Матеріал дисертаційної роботи якісно проілюстрований та грамотно 

описаний. 

Поряд з позитивними характеристиками роботи необхідно відмітити 

деякі зауваження та пропозиції: 

1. В літературному огляді не вказано на які саме роботи румунських 

вчених посилається автор і подає дані щодо інформації про хімічний склад 

досліджуваної сировини.  Сумнівним є також представлення формули 

кверцитрину.  

2 Для порівняння кількісного вмісту у досліджуваній рослинній  

сировині (котячі лапки дводомні) біологічно активних сполук, а також  

макро- і мікроелементів бажано їх вміст подавати в одних одиницях - мкг/г, а 

не у мг/кг і  мкг/мг.  

3. У розділі 3 наведено результати вивчення елементного складу 

досліджуваної сировини котячих лапок дводомних, але відсутні дані щодо 

елементного складу ґрунтів місцевостей, де проводилась її заготівля. Тому 

складно зробити висновок щодо концентрування окремих елементів у 

досліджуваній траві. 

4. Не завжди по тексту роботи автор вказує, в якому екстракті (водному 

чи водно- спиртовому) проводили визначення БАР. 

5. Не у всіх таблицях та на рисунках при визначенні індивідуальних 

сполук у досліджуваній траві методом ВЕРХ наведено час утримання сполук.  

6. По тексту місцями зустрічаються орфографічні та стилістичні 

помилки. 
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