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9. Тема та реферат дисертації
Тема (укр.)

Фармакогностичне вивчення Prunus domestiсa L.

Тема (англ.)
Pharmacognostic study of Prunus domestiсa L.

Реферат (укр.)
Проведено дослідження якісного складу біологічно активних речовин (БАР) свіжих плодів сливи домашньої сорту
Стенлей за допомогою якісних реакцій, а також методами паперової, тонкошарової, газової, високоефективної рідинної
хроматографії та атомно-абсорбційної спектрометрії. У результаті проведених досліджень встановлено наявність
водорозчинних полісахаридів, пектинових речовин, моносахаридів, спиртів, фенольних сполук, амінокислот, органічних
кислот та мінеральних елементів. На основі проведених досліджень було розроблено проєкт методик контролю якості
(МКЯ) «Сливи домашньої плоди свіжі». Зі сливи домашньої плодів свіжих були розроблені схеми одержання пектинового
комплексу, екстрактів Прунофен та Сливи домашньої плодів полісахаридний комплекс (СДППК). Новизна досліджень
підтверджена патентом України на корисну модель № 118457 і патентом України на винахід № 118602. Схеми одержання
екстрактів Прунофен та СДППК апробовано в умовах ПАТ «Хімфарм завод «Червона зірка»». У отриманих за розробленою
схемою екстрактах було вивчено вміст та склад БАР та розроблено проєкти МКЯ на них. Для отриманих екстрактів
проведено визначення гострої токсичності та встановлено, що екстракт Прунофен виявляв урікозурічну, діуретичну й
мембраностабілізуючу активність, а СДППК – проносну та гепатопротекторну. Ключові слова: слива домашня, плоди,
біологічно активні речовини, екстракти, стандартизація, лікарські засоби, проносна, гепатопротекторна, діуретична,
урікозурічна, мембраностабілізуюча активність

Реферат (англ.)
The study of the composition of biologically active substances (BAS) of fresh fruits of domestic plum Stanley variety with
qualitative reactions, as well as methods of paper, thin-layer, gas, high performance liquid chromatography and atomic
absorption spectrometry was carried out. As a result of the researches the presence of water-soluble polysaccharides, pectin
substances, monosaccharides, alcohols, phenolic compounds, amino acids, organic acids and mineral elements was established.
Based on the research, the project of Quality Control Methods QCM “Domestic Plums Fresh Fruits” was developed. Schemes for
obtaining pectin complex, Prunofen extracts and Plum fruit polysaccharide complex (PFPSC) were developed from fresh plum
fruits. The novelty of the research was confirmed by the patent of Ukraine for a utility model № 118457 and the patent of Ukraine
for invention № 118602. Schemes for obtaining extracts of Prunofen and PFPSC were tested in the conditions of PJSC «Chervona
Zirka «Chemical & Pharmaceutical Plant». In the extracts obtained according to the developed scheme, the content and
composition of BAS were studied and QCM projects were developed for them. Acute toxicity was determined for the obtained
extracts and it was found that Prunofen extract showed uricosuric, diuretic and membrane stabilizing activity, and PFPSC laxative and hepatoprotective. Key words: plum, fruits, biologically active compounds, extracts, standardization, medicines,
laxative, hepatoprotective, diuretic, uricosuric,
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