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ПРО НАУКОВУ НОВИЗНУ, ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ПРАКТИЧНЕ 

ЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ

Дуюн Ірини Федорівни «Фармакогностичне дослідження деревію 

пагорбового і деревію подового та отримання субстанцій на їх основі».

Комісія, створена згідно Наказу ректора Запорізького державного 

медичного університету № 274 від 27.05.2021 року у складі доктора 

фармацевтичних наук, професора кафедри фармакогнозії, фармакології та 

ботаніки ЗДМУ Одинцової Віри Миколаївни (голова) та рецензентів: 

завідувача кафедри природничих дисциплін для іноземних студентів та 

токсикологічної хімії ЗДМУ, доктора фармацевтичних наук, професора 

Панасенко Олександра Івановича і завідувача кафедри фармакогнозії, 

фармакології та ботаніки ЗДМУ, доктора біологічних наук, професора 

Тржецинського Сергія Дмитровича, проаналізувала результати виконання 

здобувачем ступеня доктора філософії, асистентом кафедри клінічної 

фармації, фармакотерапії, фармакогнозії та фармацевтичної хімії Дуюн 

Іриною Федорівною освітньо-наукової програми, індивідуального плану 

наукових досліджень, ознайомилася з текстом дисертації та опублікованими 

науковими статтями, патентом, інформаційними листами та тезами за 

напрямом дисертації, а також заслухала доповідь здобувана у вигляді 

презентації дисертаційної роботи на фаховому семінарі та відповіді 

здобувана на запитання учасників фахового семінару.

Актуальність теми дисертації. Лікарська рослинна сировина та 

фітопрепарати з вираженою гепатопротекторною, антиоксидантною, 

гемостатичною та ранозагоювальною дією мають велике практичне значення 

для сучасної медицини при зупиненні кровотеч, лікуванні токсичних отруєнь 

печінці, запальних захворювань, ран та виразок.

Види роду Деревій, які зростають на території України, звертають 

увагу розповсюдженістю, достатньою сировинною базою, великим досвідом 

застосування в офіціальній та народній медицині. На наш час
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фармакопейним видом з роду Деревій є тільки деревій звичайний. Тривалий 

час вважалось, що сировинна база деревію звичайного в Україні є 

достатньою. Проте останнім часом, у зв’язку зі забрудненням навколишнього 

середовища, біологічний запас цього виду постійне зменшується, а якість 

сировини погіршується. З метою розширення сировинної бази та можливості 

культивування перспективних видів роду Деревій, необхідно проводити їх 

морфолого-анатомічні та фітохімічні дослідження. Вивчення сучасних 

літературних джерел дає можливість зробити висновок про недостатність 

досліджень перспективних видів пагорбового (.Achillea collina J. Beckerex 

Reichenb.) та д. подового (.Achillea micranthoides Klok. Et Krytzka).

Все вищезазначене свідчить про актуальність теми та підтверджує 

доцільність виконання науково-дослідної роботи з фармакогностичного 

вивчення Achillea collina J. Beckerex Reichenb. та Achillea micranthoides Klok. 

EtKrytzka.

Новизна дослідження та одержаних результатів.

Встановлено присутність та компонентний склад БАР: ефірної олії, 

вітамін К і, фенольних сполук (флавоноїдів, гідроксикоричних кислот, 

поліфенолів), полісахаридів, карбонових та жирних кислот (ЖК), макро- та 

мікроелементів.

У отриманих ефірних оліях спектрофотометричним методом 

досліджено особливості накопичення суми проазуленів у перерахунку на 

хамазулен. Встановлено, що вміст хамазулену в ефірних оліях з суцвіть 

досліджуваних рослин (A. collina -  35,81 ± 0,81 % та A. micranthoides-\3,43 ± 

0,52 %), майже у 2 рази вищий, ніж у листі (18,55 ± 0,54 % та 7,11 ± 0,33 % 

відповідно).

Вивчення компонентного складу ефірних олії досліджуваних видів 

проведено методом газової хроматографії з мас-спектрометрією (ЕХ/МС). В 

ефірній олії д. пагорбового трави ідентифіковано 40 сполук, серед яких за 

вмістом в олії домінують: хамазулен (28,61 ± 1,75 %), каріофілен (11,60 ± 

0,46 %), 8-кадінен (10,28 ±0,13 %), терпінен-4-ол (8,81 ± 0,07 %) . В ефірній
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олії д. подового трави виявлено 32 сполуки, у найбільшій кількості з яких 

містяться: каріофілен оксид (18,39 ± 1,75 %), а-каріофілен (18,39 ± 0,57 %), 

булнезол (11,29 ± 1,75 %), туйен-2-іл ацетат (8,84 ±0,13 %), 6-кадінен (6,80 ± 

0,13 %).

Ідентифікацію вітаміну К| здійснюють методом ТШХ на пластинах 

«SilufolUV-254», «SilufolUV-366» у рухомій фазі бензол: петролейний ефір 

(1:1) та методомВЕРХ. Методом спектрофотометрії з використанням в якості 

стандартного зразку речовину фірми «SuperlekoAnalytical, Sigma-Aldrich» 

(USA) визначено, що вміст вітаміну К| у траві д. пагорбового (2,43 ± 0,11%) 

був дещо менший, ніж у траві д. подового(3,18 ± 0,21 %).

Вперше методом високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) у 

траві д. пагорбового та д. подового було досліджено якісний склад і 

встановлено кількісний вмістфлавоноїдів, гідроксикоричних кислот та 

поліфенолів. У траві А. соїііпа ідентифіковано 12 флавоноїдів, загальним 

вмістом 1,26 ± 0,13 %, 11 гідроксикоричних кислот (0,93 ± 0,09 %) та 11 

поліфенольних сполук (4,05 ± 0,07 %); у траві A. micranthoides -  8 флавоноїдів 

(1,17 ± 0,12 %), 12 гідроксикоричних кислот (0,83 ± 0,05 %) та 12 

поліфенольних сполук (3,48 ± 0,09 %).

Серед флавоноїдів у траві А. collina та A. micranthoides за вмістом 

переважали глікозидні форми флавонів: апігенін-7,4’-ди-0-глюкозид (0,34 ± 

0,04 % та 0,38 ± 0,05 %), апігенін-7-0-(3-0-глюкопіранозид (0,25 ± 0,02 % та 

0,10 ± 0,01 %), лютеолін-6-С-глюкозид (0,17 ± 0,01 % та 0,20 ± 0,01 %), 

лютеолін-7-О-р-О-глюкопіранозид (0,19 ± 0,02 % та 0,15 ± 0,02 %).

З гідроксикоричних кислот у траві обох досліджуваних видів значно 

домінують за вмістом хлорогенова, криптохлорогенова та кофейна кислоти.

Методом ВЕРХ у траві A. collina ідентифіковано 11 поліфенольних 

сполук, загальним вмістом 4,05 ± 0,07 %; у траві A. micranthoides — 12 сполук, 

загальним вмістом 3,48 ± 0,09 %. У найбільшій кількості у сировині 

досліджуваних видів містяться: епікатехін, галова кислота, епікатехінгалат, 

галокагехін.
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Вичерпною екстракцією гексаном з трави досліджуваних видів було 

отримано ліпофільні фракції. їх вихід склав: з трави А. соІІіпа склав 3,55 ± 

0,07 %, з трави А. тісгашкоісіез -  2,79 ± 0,05 % відповідно. Аналіз 

жирнокислотного складу ліпофільних фракцій, який проводили методом ГХ- 

МС, виявив 13 жирних кислот. З них насичені жирні кислоти представлені 7, 

ненасичені -  6 сполуками. Співвідношення насичених та ненасичених кислот 

у ліпофільних фракціях з трави А. соІІіпа склало (1 : 1,5), з трави 

А. тісгаШкоісіез (1:2)  відповідно. Серед насичених кислот у траві обох видів 

значно домінує пальмітинова кислота, ненасичених - олеїнова, лінолева та 

ліноленова кислоти.

Методом ТШХ у траві досліджуваних видів ідентифіковано 

аскорбінову, яблучну, лимонну та винну кислоти. Дослідження вмісту суми 

вільних органічних кислот спектрофотометричним методом показало, що 

трава А. соїііпажстть у 1,5 рази їх більше, ніж трава А. тісгапїИоісІез (3,28 ± 

0,24 % та 2,16 ± 0,20 % відповідно).

Проведено дослідження вмісту фракцій полісахаридів (ВРПС, ГІР, ГЦ 

А, ГЦ Б) у траві досліджуваних видів методом гравіметрії. У найбільшій 

кількості у траві досліджуваних видів містяться ВРПС: А. соІІіпа-%,23 ± 

0,82%, А. тісгапікоіЛе8-1,61 ±0,66% відповідно.

Методом атомно-адсорбційної спектроскопії досліджено елементний 

склад сировини. В обох зразках визначено вміст 19 елементів -  по 6 макро- 

(К, Са, Mg,Na,P,Si) та 13 мікроелементів (Ге, А1, 2 п, Мп, Си, ІЧі, Аб, Бг,Сг, 

Со, Мо,РЬ, СсІ). У значній кількості у траві досліджувальних видів 

накопичується (мг/100 г) калій (2760 і 2500), кальцій (920 і 390), магній (287 і 

195) відповідно.

З метою встановлення оптимальних термінів заготівлі сировини 

досліджено динаміку накопичення ефірної олії, суми азуленпохідних в ній та 

вітаміну К| в залежностівід місця зростання та терміну заготівлі сировини. 

Встановлено, що траву обох видів раціонально заготовляти протягом всього 

вегетаційного періоду з червня по жовтень.
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Встановлено оптимальний температурний режим сушіння 

д. пагорбового та д. подового трави. Встановлено, що оптимальним є 

сушіння сировини протягом 6-8 годин за температури не вище +35°С. Згідно 

з отриманими даними, розроблено та видано Укрмедпатентінформ МОЗ 

України інформаційний лист № 151-2018 (вип. 16 з проблеми «Фармація»), в 

якому викладено оптимальні терміни заготівлі трави Achillea collina, та 

інформаційний лист № 152-2018 (вип. 17 з проблеми «Фармація»), в якому 

вказано умови прискореного сушіння трави Achillea collina.

З метою розробки проектів МКЯ на траву досліджуваних видів 

проведено дослідження морфолого-анатомічної будови трави обох видів та 

встановлені специфічні макро- та мікроскопічні діагностичні ознаки.

Розроблено проекти методів контролю якості (МКЯ) на одержаний 

ліпофільний екстракт «Деревію пагорбового трави екстракт ліпофільний» 

(Achilleae collinae herbae extraction lipophilicum»). Отримано 6 серій ЛЕДГ та 

ЛЕДП та проведено їх стандартизацію за параметрами МКІЕвихід, опис, 

розчинність, ідентифікація флавоноїдів та компонентів ефірної олії, вміст 

флавоноїдів.

В ході виконання дисертаційної роботи адаптовано методику 

отримання ліпофільного екстракту деревія пагорбового та деревія подового. 

Встановлена біологічна активність ліпофільних екстрактів на лабораторних 

тваринах. Експериментальним шляхом доведена гемостатична, 

гепатопротекторна та антиоксидантна активність. Біологічну активність 

досліджено на моделі ураження печінки хронічним алкогольним гепатитом 

(ХАЕ), як референс-препарат використовували Еепабенек («MerckleGmbH»/ 

«Ratiopharm International GmbH», Німеччина) 100 мг/кг. Курсове призначення 

тваринам з ХАГ ліпофільних екстрактів призводило до проявів 

гемостатичної активності. За рівнем гепатопрогекторної активності 

досліджувальні ліпофільні екстракти не поступаються референс-гірепарату 

Гепабенек. За рівнем антиоксидантної активності ЛЕДП та ЛЕДЕ достовірно 

перевищує референс-препарат Гепабенек. Запропоновано лікарський засіб
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гепатопротекторної та антиоксидантної дії з розчину ліпофільного екстракту 

деревія горбкового (Achillea collina J. Becker. exReichenh.) - патент України 

на корисну модель № 139576.

Теоретичне значення отриманих результатів полягає в тому, що у 

роботі представлено та науково обгрунтовано застосування пошуку 

біологічно активних речовин: ефірної олії, вітамін Кі, фенольних сполук 

(флавоноїдів, гідроксикоричних кислот, поліфенолів), полісахаридів, 

карбонових та жирних кислот (ЖК), макро- та мікроелементів рослинної 

сировини деревію пагорбового та деревію подового, удосконалення та 

отримання ліпофильних екстрактів, вивчення їх токсичності та визначення 

біологічної активності, удосконалена методика стандартизації трави 

досліджуваних видів.

Практичне значення отриманих результатів. В ході виконання 

наукової роботи було дослідженіта запропоновані для впровадження в 

медичну практику перспективні види роду деревій флори України: 

пагорбовий та подовий.

Вдосконалено спектрофотометричну методику кількісного визначення 

вітаміну К] у рослинній сировині та ліпофільних екстрактах досліджуваних 

видів.

Розроблено проект МКЯ на «Деревію пагобового трава» {«Achillea 

collina J. BeckerexReinhenb. Herba») та ліпофільний екстракт «Деревію 

пагорбового трави екстракт ліпофільний» (.АсИШеае collmae J. Beckerex 

Reichenb. Herbae Extractum lipophilicum»).

Розроблено та видано Укрмедпатентінформ МОЗ України 

інформаційний лист № 151-2018 (вигі. 16 з проблеми «Фармація»),

призначений для визначення оптимальних термінів заготівлі трави Achillea 

collina J. Beckerex Reichenb. та інформаційний лист № 152-2018 (вип. 17 з 

проблеми «Фармація»), призначений для прискорення умов сушіння трави 

Achillea collina J. Beckerex Reichenb.
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Результати досліджень термінів заготівлі рослинної сировини деревію 

пагорбового за накопичення вітаміну К| та термінів її сушіння впроваджено у 

науково-дослідну роботу та навчальний процес профільних кафедр ЗВО 

України: кафедри хімії ПВНЗ «Київський медичний університет»; кафедри 

фармакогнозії, фармакології та ботаніки Запорізького державного медичного 

університету; кафедри фармакогнозії Національного фармацевтичного 

університету; кафедри ботаніки Національного фармацевтичного 

університету; кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ 

Національного фармацевтичного університету; кафедри фармації 

Тернопільського національного медичного університету імені 

І. Я. Горбачевского МОЗ України; кафедри медичної біології, фармакогнозії 

та ботаніки Дніпровського державного медичного університету.

Ступінь обгрунтованості га достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Сформульовані в 

дисертації положення, висновки і рекомендації базуються на достатній 

кількості проведених досліджень сучасними хімічним та фізико-хімічними 

методами: ВЕРХ, ТШХ, ГРХ, ГРХ-МС, ПХ, ААС, УФ-спектроскопія, 

морфолого-анатомічні та мікроскопічні -  опис та ідентифікація деревію 

пагорбового та д. подового; фізичні -  визначення втрати в масі при 

висушуванні, виходу речовин, розчинності; та біологічних методів -  

дослідження гострої токсичності ліпофільних екстрактів, гемостатичної, 

гепатопротекторної, антиоксидантної та ранозагоювальної активності, 

методів статистичної обробки одержаних результатів.

Достовірність первинних матеріалів кандидатської дисертації 

перевірена комісією, яка була створена наказом ректора Запорізького 

державного медичного університету № 379 від 07.10.2020 року «Про склад 

комісії з перевірки первинної науково-дослідної документації З ДМУ», у 

складі: головуючий -  д.мед.н., професор Усачова О. В.; секретар -  д.б.н., 

доцент Павлов С. В.; д.фарм.н., професор Одинцова В.М. (фармацевтичний 

напрямок); головний метролог Марченко С. М. Всі документи оформлені
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згідно існуючих вимог, результати досліджень оброблені сучасними 

статистичними методами аналізу на персональному комп’ютері. Первинна 

документація за обсягом та характером досліджень повністю відповідає 

даним наведеним в дисертаційній роботі. Робота виконана на метрологічно 

повіреній дослідницькій апаратурі та повіреним інструментом. За 

результатами повірки дослідницької апаратури видано Експертний 

метрологічний висновок № 369 від 09.06.2021 р.

Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих 

працях. Основні результати і нові наукові положення дисертації повністю 

опубліковані в наукових журналах та висвітлені в матеріалах науково- 

практичних конференцій. В наукових публікаціях, опублікованих із 

співавторами та зарахованих за темою дисертації, Дуюн І.Ф. самостійно 

виконала патентно-інформаційний пошук та аналіз наукових перше джерел 

за темою дисертації, визначила методичні підходи до виконання 

експериментальних досліджень, провела необхідний обсяг 

фармакогностичних та фізико-хімічних досліджень, в ході яких був 

встановлений хімічний склад та кількісний вміст накопичення БАР під час 

вегетації у рослинній сировині досліджуваних видів роду деревій.

За матеріалами дисертації опубліковано 26 наукових праць: 7 статей (5 

у фахових виданнях України; 1 стаття у зарубіжному науковому фаховому 

журналі країни, яка входить до Європейського Союзу (Чехія), 1 стаття в 

науковому журналі); 1 глава к колективній монографії, 15 тез в матеріалах 

міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях, отримано 

1 патент України на корисну модель № 139576 та видано 2 інформаційних 

листа.

Конкретний особистий внесок дисертанта в одержання наукових 

результатів, що виносяться на захист. Дисертація є самостійно виконаним 

дослідженням автора. Спільно з науковим керівником визначені тема і 

завдання та складена програма дисертаційного дослідження. Дисертанткою 

особисто виконані патентно-інформаційний пошук, проаналізована наукова
8



література за темою дослідження, самостійно виконані ідентифікація та 

кількісний вміст БАР, визначено їх накопичення під час вегетаційного 

періоду, удосконалена методика отримання липофільних екстрактів та 

визначена їх біологічна активність. Дисертанткою самостійно написані всі 

розділи дисертації, сформульовані висновки і рекомендації, що захищаються.

Апробація результатів дисертації. За рішенням Вченої Ради 

Запорізького державного медичного університету МОЗ України (протокол 

№11 від 23.05.2021 р.) та наказу ректора ЗДМУ №274 від 27.05.2021 р. 

фаховий семінар з попередньої експертизи дисертації відбувся 23.06.2021 р. в 

Міжкафедральному тренінговому центрі ЗДМУ під головуванням доктора 

фармацевтичних наук, професора кафедри фармакогнозії, фармакології та 

ботаніки Одинцової В.М., та за участю призначених рецензентів д.фарм.н., 

професора Панасенка О.І. та д.біол.н., професора Тржецинського С.Д., а 

також запрошених співробітників кафедр фармацевтичної хімії, органічної та 

біоорганічної хімії аналітичної хімії, фізколоїдної хімії, природничих 

дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії Запорізького 

державного медичного університету МОЗ України.

Недоліки дисертації щодо її змісту та оформлення. Дисертаційна 

робота Дуюн Ірини Федорівни на тему «Фармакогностичне дослідження 

деревію пагорбового і деревію подового та отримання субстанцій на їх 

основі» (науковий керівник: професор кафедри клінічної фармації,

фармакотерапії, фармакогнозії та фармацевтичної хімії ЗДМУ, доктор 

фармацевтичних наук, професор Мазулін Олександр Владиленович) є 

закінченим науковим дослідженням. Результати дисертаційного дослідження 

відрізняються науковою новизною і практичним значенням для сучасної 

фармації.

Принципових зауважень щодо змісту і оформлення дисертації немає, 

окремі стилістичні помилки не знижають загальну цінність дисертації. За 

формою і структурою дисертація відповідає основним вимогам, що 

пред’являються до дисертації на здобуття ступеня доктора філософії.
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Відповідність дисертації вимогам, що пред’являються до 

дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії. Дисертаційна робота 

Дуюн Ірини Федорівни на тему «Фармакогностичне дослідження деревію 

пагорбового і деревію подового та отримання субстанцій на їх основі» 

(науковий керівник: професор кафедри клінічної фармації, фармакотерапії, 

фармакогнозії та фармацевтичної хімії ЗДМУ, доктор фармацевтичних наук, 

Мазулін Олександр Владиленович) є закінченим науковим дослідженням, в 

якому приведено результати пошуку нових біологічно активних речовин 

деревія пагорбового та деревія подового, дослідження їх фізико-хімічні та 

біологічних властивостей, удосконалено отримання ліпофільних екстрактів, 

які проявляють високі показники гемостатичної, гепатопротекторної та 

антиоксидантної активності. Для зазначених екстрактів, які рекомендовано 

для поглибленого вивчення, складено та затверджено патент на корисну 

модель, а також проект МКЯ на «Деревію пагобового трава» {«Achillea 

collina J. BeckerexReinhenb. Herba») та ліпофільний екстракт «Деревію 

пагорбового трави екстракт ліпофільний» (Achilleae collinae J. 

BeckerexReichenb. Herbae Extractum lipophilicum»). Результати 

дисертаційного дослідження відрізняються науковою новизною і практичним 

значенням для сучасної фармацевтичної та медичної галузей.

За формою і структурою дисертація відповідає основним вимогам, що 

пред’являються до дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії. 

ВИСНОВОК

Розглянувши дисертацію Дуюн Ірини Федорівни на тему 

«Фармакогностичне дослідження деревію пагорбового і деревію подового та 

отримання субстанцій на їх основі» та наукові публікації, у яких висвітлені 

основні наукові результати дисертації, визначивши особистий внесок у всіх 

зарахованих за темою дисертації наукових публікаціях, опублікованих із 

співавторами (додаток 1), а також за результатами попередньої експертизи 

(фахового семінару) вважаємо, що робота актуальна для сучасної 

фармацевтичної та медичної хімії, являє собою самостійно виконану
ю



закінчену наукову працю, яка проведена із застосуванням сучасних методів 

експериментального дослідження, має наукову новизну, практичну 

значимість, адекватна поставленій меті та задачам. Основні результати, нові 

наукові положення та висновки, сформульовані у дисертації, повністю 

висвітлені в наукових публікаціях, зарахованих за темою дисертації, в роботі 

відсутні порушення академічної доброчесності. За результатами повірки 

дослідницької апаратури, на якій виконувалися дисертаційні дослідження, 

видано Експертний метрологічний висновок № 369 від 09. 06.2021 р. 

Дисертаційна робота повністю відповідає вимогам передбаченим п.п. 10,11 

«Тимчасового порядку присудження ступеня доктора філософії», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 6 березня 

2019 р., (зі змінами, внесеними відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 21 жовтня 2020 року № 979 та від 9 червня 2021 р. № 608) 

відносно дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 

«Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» 

та може бути рекомендована до офіційного захисту в спеціалізованій Вченій 

раді.

Комісія рекомендує ректору ЗДМУ порушити клопотання перед МОН 

України про утворення спеціалізованої Вченої ради для розгляду та 

проведення разового захисту дисертації Дуюн Ірини Федорівни у складі:

Голова спеціалізованої Вченої ради: доктор фармацевтичних наук, 

професор Одинцова Віра Миколаївна, професор кафедри фармакогнозії, 

фармакології та ботаніки Запорізького державного медичного університету 

МОЗ України, м. Запоріжжя;

Рецензент: доктор фармацевтичних наук, професор ГІанасенко

Олександр Іванович, завідувач кафедри природничих дисциплін для 

іноземних студентів та токсикологічної хімії Запорізького державного 

медичного університету МОЗ України, м. Запоріжжя;

ї ї



Рецензент: доктор біологічних наук, професор Тржецинський Сергій 

Дмитрович, завідувач кафедри фармакогнозії, фармакології та ботаніки 

Запорізького державного медичного університету МОЗ України, 

м. Запоріжжя.

Опонент: доктор фармацевтичних наук, професор Марчишин Світлана 

Михайлівна, завідувач кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою 

Тернопільського національного медичного університету імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль.

Опонент: доктор фармацевтичних наук, професор Ільїна Тетяна 

Василівна, професор кафедри фармакогнозії Національного фармацевтичного 

університету МОЗ України, м. Харьків.

Голова комісії та фахового семінару з попередньої експертизи 

дисертації, голова структурного

доктор фармацевтични

Рецензенти:

доктор фармацевтичних

доктор біологічних наук, професор

ий В.М Одинцова, а  • е г ґж&ла. с  є * - / « ,
(Уі д т В Е Р Д Ж У Ю <?•»•

аділу кадрів Запорізького 
.-його медичного університету 

Р 6  ^ - У - Р  ПІДПИС

О.І. Панасенко

С.Д. Тржецинський
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Додаток 1

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ НА ТЕМУ

ДИСЕРТАЦІЇ:

Список публікацій здобувана

1. Дослідження накопичення полі фенольних сполук у траві деревію 

горбкового (.Achillea collina J. BeckerexReichenb.)/І . Ф. Дуюн, О. В. Мазулін, 

Г. П. Смойловська, Т. В. Опрошанська, Г. В. Мазулін. Фітотерапія. Часопис. 

2019. № 1. С. 76-80. (Дисертантка брала участь у плануванні та виконанні 

експерименту, узагальненні результатів та написанні статті).

2. Изучение эффективности липофильного экстракта травы Achillea 

collina J. BeckerexReichenb. на модели термического ожога у крыс / И. Ф. 

Дуюн, А. В. Мазулин, И. Ф. Беленичев, А. В. Абрамов. Фармакологія та 

лікарська токсикологія. 2019. Т. 13, № 6. С. 399-406. (Дисертантка брала 

участь у плануванні експерименту, виконала експериментальне дослідження, 

брала участь в узагальненні результатів, написанні статті).

3. Экспериментальное изучение гепатопротекторной и антиоксидантной 

активности экстракта травы Achillea micranthoides Klok. etKrytzka /  И. Ф. 

Дуюн, А. В. Мазулин, И. Ф. Беленичев, А. В. Абрамов. Фармакологія та 

лікарська токсикологія. 2019. Т. 13, № 1. С. 51-57. (Дисертанткою виконано 

частина експерименту, брала участь в узагальненні результатів та написанні 

статті).

4. Хімічний склад поліфенольних сполук у траві деревію подового 

(.Achillea micranthoides Klok. etKrytzka) / ї. Ф. Дуюн, О. В. Мазулін, Т. В. 

Опрошанська, Г. В. Мазулін. Фармацевтичний журнал. 2020. Т. 75, № 1. С. 

80-87. (Дисертантка проводила літературний пошук за темою публікації, 

виконала експериментальне дослідження, брала участь в узагальненні 

результатів, написанні статті).

5. Дуюн І. Ф., Мазулін О. 13., Опрошанська Т. В. Дослідження анатомічної 

будови надземних органів Achillea micranthoides Klok. etKrytzka. Актуальні
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питання фармацевтичної та медичної науки та практики. 2020. Т. 13, № 1. 

С. 72-77. (Дисертантка брала участь у постановці завдання, плануванні та 

виконанні експерименту, обробці та узагальненні результатів, написанні 

статті).

6. Expression of mRNA iNOS and mRNA eNOS in the liver of rats with 

chronic alcohol intoxication and with the introduction of Achillea micranthoides 

Klok.etKrytzka herb extract / 1. Belenichev, I. Duyun, O. Kamyshnyi, O. Mazulin, 

E. Suprun, L. Makyeyeva. Biological Markers in Fundamental and Clinical 

Medicine. 2020. Vol.4, N 1. P. 6-10. (Дисертантка брала участь у плануванні 

експерименту, самостійно виконала експериментальну частину дослідження).

7. Phytochemical composition of polyphenolic compounds of Achillea collina 

Becker ex Rchb. / I. F. Duyun, О. V. Mazulin, G. P. Smoilovska, G. V. Mazulin. 

Development and modernization o f medical science and practice: experience o f 

Poland and prospects o f Ukraine : Collective monograph. Vol. 2. Lublin : 

Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. P. 69-85. (Дисертантка брала участь у 

плануванні експерименту, самостійно виконала експериментальну частину 

дослідження).

8. Дуюн І. Ф., Мазулін О. В., Лукіна І. А. Накопичення вітаміну Кі у траві 

перспективних видів роду AchilleaL. Молодий вчений. 2018. № 5. С. 45-48. 

(Дисертантка брала участь у плануванні експерименту, виконала 

експериментальне дослідження, узагальнила результати).

9. Патент на корисну модель № 139576 Україна, МГЖ (2020.01). А61К 

36/00, А61Р 1/16. Лікарський засіб гепатопротекторної та антиоксидантної дії 

/ 1. Ф. Дуюн, О. В. Мазулін, І. Ф. Бєленічев, А. В. Абрамов. № u 201906923 ; 

заявл. 20.06.19 ; опубл. 10.01.20, Бюл. № 24. (Дисертантка брала участь у 

патентному пошуку, проведенні експериментальних досліджень та 

оформленні патенту).

10. Дуюн І. Ф. Фітохімічне дослідження Achillea collina J.

BeckerexReichenh. Актуальні проблеми та перспективи розвитку 

природничих, медичних та фармацевтичних наук : матеріали IV регіон.
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наук.-практ.конф. студентів, аспірантів та молодих учених з всеукр. участю, 
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