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виявлення становить 4,25 мкг/мл, що вказує на достатню чутливість реакції. Виходячи з отриманих 
результатів, розроблено методику кількісного визначення ксилометазоліну, яка в подальшому буде 
використана для аналізу лікарських форм, з проведенням процедури валідації. 
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Метою дослідження було: визначення складу поліфенольних сполук трави Achillea taurica Bieb. 
(деревій кримський) флори України.  Рід Achillea L. (деревій) родини Asteraceae L. відносять до 
розповсюджених та багатовидових. У флорі України він налічує до 23 представників. В сучасній медицині 
використовують в формі настоїв трави або відварів коренів (1:10) протизапальних, кровоспинних та 
ранозагоюючих засобів. Перспективним для культивування та застосування в медицині є Achillea taurica 
Bieb. Рослина є постійним представником біоценозів, проростає по луках, степах, пасовищах, біля доріг, 
на пустирях, по схилах р. Дніпро. Для досліджень траву рослини заготовляли під час цвітіння в умовах 
південного сходу України (червень-липень, 2013-2014 рр.). Сушіння проводили повітряно-тіньовим 
методом (t=30-35oC).Компонентний склад біологічно флавоноїдів та гідроксикоричних кислот трави 
деревію кримського на наш час не вивчений. Застосовували методи: ТШХ, ПХ, ВЕРХ, прилад: Agilent 
Technologies 1100 з термостатом G13116А и детектором G1316A. Використовували стандартні зразки 
речовин, розчинники та реактиви в відповідності з вимогами ДФ ХI и ДФУ. Встановлено присутність до 6 
флавоноїдів та 2 гідроксикоричних кислот. Основними з котрих були: лютеолін-7,3/-ді-O-β-D-
глюкопіранозид, рутин, кверцетин, апігенін-7-О-β-D-глюкопіранозид, лютеолін-7-O-β-D-глюко-піранозид, 
хлорогенова та неохлорогенова кислоти. Отримані ліофільні екстракти з трави рослини містять ці 
речовини в складі комплексів БАР. Висновки: поліфенольний склад трави Achillea taurica Bieb. 
перспективний для одержання лікарських засобів протизапальної, кровоспинної та ранозагоюючої дії.   
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На території України зростає 7 видів роду айстра (Aster L.), родини айстрові (Asteraceae). Серед 
них найбільш поширена на півдні України айстра верболиста (Aster salignus Willd.). Аналіз даних народної 
медицини показує, що види роду айстра здавна використовувались як відхаркувальний, протизапальний, 
кровоспинний, імуностимулюючий засіб. Проведеними раніше дослідженнями в траві айстри верболистої 
були виявлені вітаміни, флавоноїди, ефірні олії, дубильні речовини, амінокислоти, макро- та 
мікроелементи. Метою данної роботи стало дослідження летких сполук, органічних та жирних кислот 
трави Aster salignus Willd. Матеріали та методи. Об’єктом дослідження були зразки трави айстри, 
заготовленої у фазу цвітіння в м. Запоріжжя. Хромато-мас-спектрометричне дослідження ефірної олії, 
жирних та органічних кислот проводили на хроматографі Agilent Technolohy 6890 з мас-
спектрометричним детектором. Вміст сполук розрахували відносно внутрішнього стандарту. Отримані 
результати. В результаті фітохімічного дослідження в траві айстри верболистої ідентифіковано 44 
компоненти, найвищий вміст встановили: спатуєнол (150,16 мг/кг), аромадендреноксид (120,10 мг/кг), 
аромадендрен (113,21 мг/кг). В ліпофільній фракції насіння айстри верболистої домінують: лінолева 
(76,25%), олеїнова (8,85%) та пальмітинова (8,22%) кислоти. В траві айстри верболистої виявлено 
високий вміст органічних кислот, серед яких домінують лимонна (3743,10 мг/кг), малонова (1580,26 мг/кг) 
кислоти. Висновки. Використання сучасних методів аналізу дозволило встановити в траві айстри 
верболистої значну кількість летких сполук, жирних та органічних кислот. Результати досліджень 
показують перспективність подальшого фармакогностичного вивчення айстри верболистої.  
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Останнім часом збільшується кількість алергічних захворювань серед населення, а особливо, 
серед жителів промислових міст. Одним з найпоширеніших та найефективніших протиалергічних 
препаратів можна назвати блокатор Н1-рецепторів лоратадин. У світі існують десятки препаратів цього 
лікарського засобу. У зв’язку з цим метою нашої роботи була розробка нових простих, ефективних та 
доступних методів аналізу лоратадину. Для дослідження було використано субстанцію лоратадину 
фармакопейної чистоти, а також хімічно чисті бромкрезоловий зелений (БКЗ) та ацетон. Вимірювання 
оптичної густини проводилось на спектрофотометрі Specord 200 (Analytik jena, Німеччина). В ході роботи 


