
Контрольна робота  з фармакогнозії.

Варіант № 3

1.Полісахариди: визначення, класифікація, поширення лікарських  рослин 
у природі,накопичення  та локалізація  БАР.

Полісахариди – високомолекулярні природні вуглеводи, утворенні моносахаридами, з`єднаними 
через О-глікозидні зв`язки. 
Найчастіше рослинні полісахариди утворюють моносахариди: глюкозу, галактозу, манозу, 
арабінозу, рамнозу, фруктозу та ін. Може з’эднуватись велика кількість моносахаридів, 
утворюючи лінійні або розгалужені ланцюги. Поділяють їх на дві групи: гомо полісахариди та 
гетеро полісахариди. 
Гомополісахариди складаються с моносахаридних залишків одного типу: крохмаль, інулін, 
клітковина, целюлоза, глікоген.
Гетерополісахариди утворені залишками різних моносахаридів та їх похідних: слиз, камеді, 
пектинові речовини.
Поширення. Значення для рослин. Вуглеводи – головний матеріал, який природа використовує для 
побудови тканин усіх живих організмів. 
У рослинах вони беруть участь у біохімічних процесах, у результаті чого утворюються речовини 
вторинного біосинтезу: целюлоза, пектинові речовини виконують роль скелетних речовин при 
побудові клітинних оболонок рослин; крохмаль інулін – резервні запасні речовини. 
Класифікують полісахариди залежно від їх хімічного складу і будови.
Фізико-хімічні властивості. Полісахариди – аморфні, рідкостристалічні речовини. Молекулярна 
маса понад 2 000. Нерозчинні в спирті и неполярних органічних розчинниках. Розчинність у воді 
різна: клітковина і крохмаль у воді не розчиняються через міцні міжмолекулярні зв’язки.
Глікоген розчиняється у воді, а слиз, камеді утворюють гелі. 
Полісахариди містяться в усіх органах рослин: у підземних органах алтеї лікарської, траві та 
листках подорожника великого, у листках підбілу, насінні льону та ін..

2. Охарактеризувати лікарську рослину за короткою схемою.
1.) Назва сировини, рослини, родини
Українською мовою:

Плоди шипшини 
Шипшина корична
Родина розові.
Латинською мовою :

Fructus Rosae
Rosa cinnamomea
f. Rosacea

2.) Життєва форма:
Трава однорічна
Трава дворічна
Трава багаторічна
Дерево
Кущ             V

3.) Основні морфологічні та діагностичні ознаки:



Стебло Листок Квітка Плоди Підземні
органи

Напрям росту, 
розміри:

Кущ 0,5-2м 
заввишки

Складність, форма листкової 
пластинки: 

Непарноперистоскладна

Стать квітів:

обоеполі
Вид плоду: 

Кулястий або
яйцеподібний
гладенький, 
голий, 
оранжевий 
або червоний,
м’ясистий  , 
містить 
значну 
кількість 
плодів-
горішків

Корені та 
підземні 
видозміни:

Кореневищ
е розга-
лужене

Опушення:

Численні 
невеличкі 
трохи 
зігнути шипи

Розділення листової пластинки:

7-9  Видовжено-
єлиптичних або 
яйцеподібних 
листочків  

Оцвітина:

5Пелюсток+5Ч
ашолистиків

Галуження:

почергове
Наявність черешка та 
прилистків, розтрубів:

Прилистки 
зростаються з 
черешком

Колір:

Рожевий або 
темно-червоний.

Поперечний 
переріз:

круглий

Жилкування:

перисте
Суцвіття:

Поодинокі  або 
зібрані по 2-3 
квітки 

Листорозміщення:

Почергові
Край листової пластини:

зубчастий
Розміщення суцвіть:

На кінцях гілок

4.) Ареал, умови проростання:

Росте в північних районах України в лісах, по чагарниках, особливо на річках, рідше на луках, 
росте на схилах гір, на узліссях, уздовж шляхів, на пустирях.

5.) Фенофаза заготівлі, календарний час збору:

        Фаза

Календар

На 
початку 
вегетації

Бутонізації Цвітіння Повного 
розвитку 
листової 
пластинки

Плодоношення Після 
дозрівання
плодів

Рано навесні

Кінець весни- на
початку літа
Літо

Кінець літа- 
початок осені

V

Пізня осінь

6.) Особливості заготівлі:

Плоди збирають коли вони перебувають у фазі середнього та повного достигання. Збирання 
завершують до приморозків, тому-що після морозів втрачаються вітаміни. Плоди збирають у 
відра або кошики.

7.) Зовнішні діагностичні ознаки за якими визнають ідентичність цілої сировини:

Цілі, очищені від чашолистків та плодоніжок несправжні плоди, які мають різну форму: від 
кулястої яйцеподібної або овальної, до сильно вигнутої, веретеноподібної. На верхівці плоду є 
невеликий круглий отвір або п’ятикутна ділянка. Плоди складаються з розрослого м’ясистого 



квітколожа та численних плодиків-горішків, що містяться в його порожнині. Стінки висушених 
плодів тверді, крихкі, зовнішня поверхня блискуча, рідше матова, більш або менш зморшкувата. У
середині плоду густо устелені довгими, дуже жорсткими щетинистими волосками. Горішкі 
дрібні, видовжені, зі слабко вираженими гранями. Довжина плодів 0,7-3см, діаметр 0,6-1,7см. 
Колір від оранжево-червоного до бурувато-червоного, горішки світловаті, іноді буруваті. Запах 
відсутній. Смак кислувато-солодкий, трохи в’яжучий.            

8.) Схожі види рослин, відмінні ознаки:

Шипшина собача 

Rosa     canina  

Шипшина собоча схожа на шипшину коричну але відрізняється: Плоди крупніші, мають темний 
(темно-червоний) колір, після достигнення плоди осипаються, а на їх місце залишається 
п’ятикутний диск.

9.) Вид сушіння (температурний режим) зберігання лікарської рослинної сировини: 

Свіжу сировину очищують від домішок. Сушать одразу після збирання розсипають її шаром 2-
3см на підстилках, металевих сітках у теплих ветилюємих приміщеннях. В сушарках при   t  -80-  
90*С. Зберігання в сухому місці 2 роки.

10.) Хімічний склад, основні діючі речовини: 

Високовітамінна сировина: містить до 14% аскорбінової кислоти (віт С), каротиноїди, 
флавоноїди( віт Р), рибофлавін, токофероли(віт Е), жирну  олію, цукри, пектинові речовини, солі 
заліза, марганцю, фосфору, магнію, кальцію та інші речовини.            

11.) Лікарські засоби та застосування в медичній практиці:

Вітамін С та Р зумовлюють проти склеротичну дію, зменшують проникність кровоносних судин.
Вітамін В  2  , Е та каротиноїди посилюють регенерацію тканин, сприятливо впливають на   
вуглеводний обмін. Виявляють протизапальну, жовчогінну, діуретичну дію.Використовують 
протизапальну, жовчогінну дію профілактики і лікування гіпо- та авітомінозів С і Р, при 
атеросклерозі, нефритах, гострих та хронічних захворюваннях печінки, кишечника, при 
виразковій хворобі, кровотечах, гіпертиреозі, недостатності надниркових залоз. 

Форми випуску: Плоди, збори «Полівітамінний», «Арфазетин», «Гепатофит», «Гастрофит», 
Халосас, Сироп шипшини, Олія шипшини, Караталін, фіто чаї «Ключі Здоровья», та Фіточаї 
«Карпатські».

3. Узагальніть у вигляді таблиці деякі відомості про ЛРС:

а) Шипшина коричнева

б) Суниця лісова

в)Алтея лікарська

г)Подорожник великий



4. Визначення тотожності ЛРС алтеї лікарської. Анатомо-діагностичні
ознаки зазначте на малюнку.



Алтея  лікарська

Althea officinalis

Опис рослини: Багаторічна трав’яниста рослина заввишки до 1,5м.Кореневище товсте ,  
багатоголове, від  нього відходять численні бічні корені. Стебло мало розгалужене, циліндричне, 
опушене. Листя почергове, нижнє яйцеподібне п`ятилопатеве, верхнє видовжено яйцеподібне 
трилопатеве. Листя бархатисте внаслідок опушення. Квітки в пазухах листків на коротких 
квітконіжках. Утворюють колосоподібне суцвіття, віночок рожевий. Плід – дископодібний 
схізокарпій, складається з 15-25 сім`янок. Цвіте у липні - вересні. Плоди достигають у вересні – 
жовтні.

Мікроскопічні ознаки. У препараті порошку видно паренхіму з крохмалем, багато окремих 
зерен крохмалю, шматочки судин та луб`яних волокон. Клітини зі слизом забарвлюються в синій 
колір (якщо препарат оброблено розчином метиленового синього), або слиз прозорий, безбарвний 
(якщо препарат виготовили за допомогою розчину туші).

а — фрагмент перидермы и коры; б — фрагменты центрального 
цилиндра; 1 — тонкостенная паренхима с крахмальными 
зернами; 2— тангентально вытянутые группы лубяных волокон 
со слабоутолщенными, целлюлозными или слабоодревесневшими 
стенками, расположенные прерывистыми концентрическими 
поясами; 3 — мелкие группы волокон в древесине; 4 — сосуды; 5
— трахеиды; 6 —сердцевинные лучи одно-, реже двухрядные; 7— 
клетки со слизью в паренхиме коры и древесины (в воде слизь 
растворяется, клетки становятся бесцветными и кажутся 
пустыми); 8 — друзы кальция оксалата.



4. Опишіть проведення ІІІ етапу товарознавчого аналізу  2 кг ЛРС 

кори калини  звичайної, яка надійшла до аптеки.

ІІІ етап товарознавчого аналізу проводять згідно алгоритму.
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