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9. Тема та реферат дисертації
Тема (укр.)
Фармакогностичне дослідження безсмертника приквіткового (Helichrysum bracteatum) та створення на його основі нових
лікарських засобів

Тема (англ.)

Pharmacognostic study of the immortelle (Helichrysum bracteatum) and the creation of new drugs based on it

Реферат (укр.)
У дисертаційній роботі викладено результати фармакогностичного дослідження безсмертника приквіткового. Було
ідентифіковано та визначено вміст основних груп біологічно активних речовин у траві та квітках безсмертника
приквіткового. Встановлено високий вміст фенольних сполук, органічних та жирних кислот, вуглеводів та амінокислот.
Проведено морфолого-анатомічне дослідження сировини та встановлені діагностичні ознаки органів рослини. Вивчені
технологічні параметри сировини, розроблено технологію одержання рідкого екстракту із квіток безсмертника
приквіткового вакуумно фільтраційним методом та досліджено антимікробну та протигрибкову дію екстракту.
Встановлено високий антимікробний ефект на еталоні та клінічні штами мікроорганізмів. Розроблено проєкти методів
контролю якості на траву, квітки та рідкий екстракт безсмертника приквіткового

Реферат (англ.)
The dissertation presents the results of our own complex pharmacognostic study of the qualitative composition and content of
the main groups of biologically active substances of herb and flowers of immortelle. It was found that immortelle have high level
phenolic compounds, organic and fatty acids, carbohydrates and amino acids. Conducted morphological and anatomical
research. It was made diagnostic signs of the organs of immortelle. Technological parameters were determined for immortelle’s
herbal drug. As a method of obtaining the extract a modern innovative method of vacuum filtration extraction was used and
studying the antibacterial properties of immortelle of extract of flowers, It was found that extract of flowers of immortelle have
high antibacterial activity against reference and clinical test cultures of microorganisms. It was developed draft of QCM:
"Immortelle herb", "Immortelle flowers" and "Immortals flowers liquid extract"
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