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Актуальність вибраної теми дисертації. В останні роки 

спостерігається тенденція до збільшення патологій печінки. Для відновлення 

порушених функцій печінки використовують гепатопротекторні та 

жовчогінні засоби, зокрема рослинного походження. Аналіз сучасних 

літературних джерел показав, що номенклатура гепатопротекторів 

представлена в основному препаратами закордонного виробництва. Тому 

важливим завданням сучасної фармацевтичної науки є пошук нових 

ефективних вітчизняних засобів з гепатопротекторною та жовчогінною 

активністю. 

Одними із перспективних джерел для створення лікарських засобів на 

основі біологічно активних речовин лікарських рослини, є види, які здавна 

використовуються у народній медицині, широко розповсюджені на території 

України та мають достатню сировинну базу. До таких рослин належать 

котячі лапки дводомні (Antennaria dioica (L.) Gaertner) родини айстрові 

(Asteraceae), які ефективно застосовуються у народній медицині як 

жовчогінний засіб. 

В Україні Antennaria dioica є нефармакопейною. Тому комплексне 

фармакогностичне дослідження котячих лапок дводомних трави та розробка 

параметрів стандартизації сировини з використанням сучасних методів 

аналізу є актуальним. 

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). 

Новизна дисертаційних досліджень. Дисертантом вперше проведено 

комплексне фармакогностичне дослідження котячих лапок дводомних. У 

сировині, що вивчалася, встановлено наявність та визначено кількісний вміст 

полісахаридів, амінокислот, карбонових кислот, фенольних сполук - 

флавоноїдів, гідроксикоричних кислот, кумаринів, дубильних речовин, 

сполук терпенової природи, макро- і мікроелементів. 

З котячих лапок дводомних трави одержано та стандартизовано 

екстракт сухий, для якого вперше визначено гостру токсичність, жовчогінну 

та гепатопротекторну активності. 

Наукова новизна проведених досліджень підтверджена патентом 

України на корисну модель № 133501 від 10.04.2019 р. «Спосіб одержання 

рослинної субстанції з жовчогінною активністю». 

Теоретичне значення результатів дослідження. Результати 

дисертаційних досліджень мають певний теоретичний інтерес, який полягає у 

комплексному фармакогностичному вивчені з використанням сучасних 

методів аналізу котячих лапок дводомних трави, біологічно активні речовини 

яких проявляють, згідно досліджень Басараби Р. Ю., жовчогінну та 

гепатопротекторну активності. 

Практичне значення роботи. Дисертантом розроблено проекти МКЯ 

на нову лікарську рослинну сировину «Котячих лапок дводомних трава», а 

також на екстракт сухий «Котячих лапок дводомних екстракт сухий», для 



якого вивчено гостру токсичність, жовчогінну та гепатопротекторну 

активності. 

Результати, одержані в процесі виконання дисертації, 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 та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Аналіз 

матеріалів дисертаційної роботи свідчить про сучасний науковий рівень 

проведених досліджень. Усі наукові положення, висновки та практичні 

рекомендації базуються на експериментальному матеріалі та логічно 

витікають з одержаних результатів. Загальні висновки до дисертації 

викладені чітко, стисло і повністю відображають результати проведеної 

роботи, а їх достовірність не викликає сумніву. 

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

відносно вивчення котячих лапок дводомних трави флори України, і 

перспективним для впровадження у практичну фармацію котячих лапок 

дводомних трави екстракту сухого. 

Повнота викладу основних результатів у наукових фахових 

виданнях. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 15 наукових 

робіт, у тому числі 6 статей, з них 1 у фаховому закордонному виданні, 8 тез 

доповідей і 1 патент України на корисну модель. 

Опубліковані результати достатньо повно відображають зміст 

дисертаційної роботи, а автореферат дисертації як за структурою, так і за 

змістом, відповідає основним положенням роботи. 

Структура, зміст і оформлення дисертації. Дисертаційна робота 

складається зі вступу, огляду літератури, чотирьох розділів власних 

досліджень, загальних висновків, списку використаних джерел літератури. 



Загальний обсяг дисертації складає 184 сторінках машинописного тексту, 

основного тексту – 136 сторінок. Робота ілюстрована 22 таблицями та 41 

рисунками. Перелік використаних джерел містить 219 найменувань, з яких 

157 кирилицею та 62 латиницею. 

Дисертаційна робота починається з анотації, яка оформлена згідно до 

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

оформлення дисертації». 

Вступ дисертації включає відомості щодо актуальності, мети та 

завдання роботи, методів дослідження, наукової новизни, практичного 

значення, особистого внеску здобувача, апробації результатів дисертаційної 

роботи. 

Мета дисертаційної роботи сформульована чітко та теоретично 

обґрунтована. Завдання, які вирішуються для досягнення поставленої мети, 

конкретні. 

Перший розділ (21 стор.) – огляд літератури – присвячений аналізу 

літературних джерел стосовно характеристики основних уражень печінки, 

лікарських рослин і засобів на їх основі, які використовуються при лікування 

даних захворювань. Автор наводить узагальнені дані щодо ботанічної 

характеристики, розповсюдження, хімічного складу, застосування у народній 

та науковій медицині котячих лапок дводомних. Автор надає теоретичне 

обґрунтування доцільності та перспективності створення нових вітчизняних 

лікарських засобів на основі субстанцій, одержаних з досліджуваної 

сировини. 

У другому розділі (27 стор.) наведено дані щодо об’єктів та методів 

дослідження. При виконанні досліджень використано сучасні фізичні, 

фізико-хімічні, хімічні, технологічні, макро- і мікроскопічні, фармакологічні 

та статистичні методи аналізу. 

Третій розділ (33 стор.) присвячений дослідженню якісного складу та 

кількісного вмісту біологічно активних речовин у котячих лапок дводомних 

траві. Дисертантом за допомогою сучасних методів аналізу вивчено якісний 



склад і визначено кількісний вміст полісахаридів, амінокислот, карбонових 

кислот, фенольних сполук - флавоноїдів, гідроксикоричних кислот, 

кумаринів, дубильних речовин, сполук терпенової природи, макро- і 

мікроелементів. 

За допомогою методу ВЕРХ у котячих лапок дводомних траві 

визначено якісний склад та кількісний вміст фенольних сполук: 

гідроксикоричних кислот (розмаринової, n-кумарової, ферулової, кофейної, 

хлорогенової та ізомерів хлорогенової кислоти), флавоноїдів (апігеніну, 

рутину, ізокверцитрину, лютеоліну, кверцетину, гіперозиду), компонентів 

дубильних речовин (галокатехіну, епігалокатехіну, катехіну, епікатехіну), а 

також галової та елагової кислот. 

Визначення складу та кількісного вмісту амінокислот у сировині, що 

вивчалася, проводили також методом ВЕРХ. У результаті було 

ідентифіковано та визначено вміст 17 зв’язаних і 16 вільних амінокислот, з 

яких 7 є незамінними. 

Методом ГХ/МС встановлено мономерний склад полісахаридів. У 

результаті проведеного дослідження встановлено наявність 14 компонентів, 

серед яких ідентифіковано і визначено вміст сахарози, D-глюкози, D-

фруктози, D-манози та похідного моносахаридів міо-інозитолу. 

Дисертантом встановлено компонентний склад летких сполук котячих 

лапок дводомних трав методом ГХ/МС. Результати дослідження показали 

наявність 50 сполук, з яких було ідентифіковано 15. Дисертантом зроблено 

висновок, що основними компонентами летких сполук є тетрадеканова, n-

гексадеканова (відсоток співпадіння 99 %), 9,12-октадеканова (відсоток 

співпадіння 98 %) кислоти, хенейкозан (відсоток співпадіння 97 %) і 

тетрадекан (відсоток співпадіння 96 %). 

Методом атомно-абсорбційної спектроскопії вивчено елементний склад 

котячих лапок дводомних трави. У досліджуваній сировині встановлено 

наявність 12 елементів, з яких 5 належать до макро- (калій, кальцій, магній, 

натрій, фосфор) і 7 до мікроелементів (ферум, цинк, манган, купрум, нікол, 



селен, кадмій). У найбільшій кількості серед мікроелементів накопичуються 

калій, кальцій, магній і фосфор, а серед мікроелементів – манган, ферум і 

цинк. 

Четвертий розділ (28 стор.) присвячено макро- та мікроскопічному 

вивченню котячих лапок дводомних трави, визначенню їх основних 

діагностичних ознак, а також показників якості та розробці методів контролю 

якості на нову сировину – котячих лапок дводомних трава. Розділ 

ілюстрований рисунками морфологічних і анатомічних ознак досліджуваної 

ЛРС. 

У п’ятому розділі (15 стор.) обговорюються технологія одержання 

котячих лапок дводомних трави екстракту сухого та його стандартизації. У 

даному розділі дисертант наводить результати вивчення гострої токсичності, 

жовчогінної та гепатопротекторної активностей одержаного сухого 

екстракту. За класифікацією К. К. Сидорова котячих лапок дводомних трави 

екстракт сухий віднесено до VІ класу токсичності – відносно нешкідливі 

речовини. 

У цілому, результати, одержані під час виконання дисертаційної 

роботи, підтверджують доцільність створення на основі одержаної 

фітосубстанції нових, ефективних та безпечних лікарських засобів.  

Матеріал дисертаційної роботи якісно проілюстрований та грамотно 

описаний. 

Поряд з позитивними характеристиками роботи необхідно відмітити 

деякі зауваження та пропозиції: 

1. По тексту дисертації слід дотримуватися вимог ДФУ щодо 

термінології як назв хімічних речовин, так і лікарської рослинної сировини. 

2. У розділі 2 необхідно наводити тільки методики хімічних реакцій 

ідентифікації с посиланнями на літературні джерела, а власні результати 

досліджень слід перенести до розділу 3. 

3. У розділі 3 бажано було б обговорення результатів, що наведені в 

таблицях, давати безпосередньо після їх зображення. 



4. У розділі 4 п. 4.2 «Анатомічні діагностичні ознаки котячих лапок 

дводомних трави» слід було б не давати опис морфологічних ознак окремих 

частин сировини, бо це вже не вперше повторюється. 

5. У розділі 5 таблиця 5.2 не зрозуміло чому дисертант не наводить 

результати вивчення технологічних, органолептичних і хімічних параметрів. 

Або, використовуючи одержані дані, таблиця повинна мати іншу назву. 

6. У розділі 5 після таблиць 5.4 та 5.5 бажано було б навести 

порівняльний аналіз вивчення жовчогінної дії та холерезу досліджуваного 

екстракту та препарату порівняння «Фламін». 

7. У роботі мають місце орфографічні помилки, невдалі вислови та 

русизми. 

Проте наведені зауваження не є принциповими, не зменшують 

позитивне враження від дисертаційної роботи, яка є закінченим 

дослідженням з достатньою науковою новизною та практичним значенням 

одержаних результатів.  

Рекомендації щодо використання дисертаційного дослідження. 

Асортимент вітчизняних жовчогінних засобів дуже обмежений згідно 

Державного Реєстру лікарських засобів України. Тому, оскільки сухий 

екстракт котячих лапок дводомних трави виявив виражену жовчогінну, 

гепатопротекторну дії та низьку токсичність, було б доцільно провести 

подальші поглиблені фармакологічні дослідження та здійснити пошук 

зацікавленого виробника для впровадження у промислове виробництво 

одержаного засобу.  

Висновок про відповідність дисертації вимогам Положення. 

Дисертаційна робота Басараби Роксолани Юріївни на тему 

«Фармакогностичне дослідження котячих лапок дводомних (Antennaria 

dioica) з метою створення нових лікарських засобів» є закінченою науковою 

працею, у якій одержано дані, що є суттєвими у вирішенні проблеми пошуку 

та дослідження лікарських рослин з метою створення нових лікарських 

засобів на їх основі для профілактики та лікування уражень печінки. Дана 



 


