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Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : матеріали ІІ 

Міжнародної науково-практичної internet-конференції (м. Харків, 21-23 березня 
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Збірник ІІ Міжнародної науково-практичної internet-конференції «Теоретичні 

та практичні дослідження лікарських рослин» містить матеріали наукових робіт 

студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів, науковців та практиків.  

Розглянуто питання щодо визначення місця ботаніки у підготовці фахівців 

фармації, висвітлення напрямків наукової роботи спеціалістів фармацевтичної 

галузі, що стосуються питань фармакогностичного вивчення лікарських рослин та 

лікарської рослинної сировини, розробки рослинних субстанцій на їх основі, 

проведення контролю якості сировини, субстанцій та препаратів України, країн 

ближнього та дальнього зарубіжжя. 

Збірник призначений для широкого кола наукових, науково-педагогічних і 

практичних працівників, що займаються питаннями ботаніки, фармакогнозії та 

фармації в цілому. 

 

Матеріали подаються мовою оригіналу. 

За достовірність матеріалів відповідальність несуть автори. 
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 Метою наших досліджень був пошук нових джерел одержання біологічно 

активних речовин серед представників родини вересових. 

Вересові (Ericaceae) – це велика родина, в якій нараховується понад 100 родів 

і більш 3000 видів. Вересові широко поширені по всій земній кулі. Вони 

зустрічаються не тільки в степах та пустелях, у тропіках ростуть, переважно у 

високогір’ях. У флорі СНД родина вересові представлена 54 видами, України – 11 

видами: Andromeda polifolia L., Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., Calluna vulgaris 

(L.) Hull., Chamaedaphne calyculata (L.) Moench., Ledum palustre L., Oxycoccus 

microcarpus Turcz. ex Rupr., O. palustris Pers., Rhododendron luteum Sweet., 

Rhododendron myrtifólium (L.),  Vaccinium vitis-idaea (L.) Avror., V. myrtillus L., V. 

uliginosum L. [1]. 

 Більшість вересових – це кущі або кущіки, іноді трави, в тому числі 

сапрофітні, але серед них є і крупні дерева. Зовнішній вигляд  вересових своєрідний, 

тому в ботаніці існує поняття «ерікоїдний вигляд», який створюють дерев'янисті 

пагони, покриті дрібним шкірястим листям. У багатьох випадках листя 

концентрується на кінцях пагонів, що добре видно у рододендронів.  У деяких видів 

листки зовсім голі, мають гладку, блискчу поверхню, а у інших вони по-різному 

опушені.  

Незважаючи на значну кількість інформації про якісний склад біологічно 

активних речовин рослин родини вересових, вона носить фрагментарний характер, 

фітохімічна характеристика більшості видів не повна, а у деяких представників 

родини відсутня. З усієї родини тільки 2 види є офіційними лікарськими рослинами 

– мучниця (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.) і багно болотняне (Ledum palustre 

L.).  Перелік показань доклінічного застосування екстрактів з цих рослин достатньо 

обмежений. У той же час, в народній медицині рослини цієї родини давно, широко 

і успішно використовуються для лікування багатьох захворювань, тому пошук 

представників родини вересові для розробки нових високоефективних лікарських 

засобів є актуальною проблемою сучасної фармації і фармакології України. 
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