КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ФАРМАКОГНОЗІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОГО
ВІДДІЛЕННЯ НФаУ
1.
Завдання фармакогнозії на сучасному етапі. Роль фармакогнозії в практичній
діяльності фахівця фармації.
2.
Організація заготівлі лікарської рослинної сировини (ЛРС); правила зберігання
сировини різних морфологічних груп і хімічного складу.
3.
Основні напрямки наукових досліджень в області вивчення ЛР. Методи виявлення
нових ЛР, роль науково-дослідних і навчальних закладів.
4.
Сировинна база лікарських рослин України, їх раціональне використання, охорона й
відтворення.
5.
Фармакогностичний аналіз ЛРС: правила прийому ЛРС, відбір проб для аналізу,
встановлення дійсності, чистоти й доброякісності сировини. Поняття про "партію сировини".
6.
Визначення поняття "полісахариди". Їх класифікація, фізичні й хімічні властивості.
Виділення з лікарської рослинної сировини і якісні реакції.
7.
Крохмаль. Будова крохмального зерна. Структура амілози й амілопектину. Сировинні
джерела одержання крохмалю. Застосування крохмалю.
8.
Інулін. Будова. Сировина, що містить інулін. Якісне виявлення, використання.
9.
Слиз. Хімічний склад, фізичні властивості. Локалізація й походження в рослинах. ЛР і
ЛРС, що містять слиз.
10.
Камеді. Класифікація. Розповсюдження в рослинах. Сировинні джерела одержання.
Хімічна будова й застосування камедей.
11.
Пектини. Будова. Застосування. ЛР і ЛРС, що містять пектинові речовини.
12.
Визначення поняття "ліпіди". Їх класифікація. Фізичні й хімічні властивості ліпідів.
13.
Визначення типів жирних масел. Приклади типів. Найпоширеніші жирні кислоти, які
входять до складу жирних масел. Простагландини.
14.
Методи одержання жирів і жирних олій. Визначення фізичних і хімічних показників
жирних олій, їх аналітичне значення.
15.
Ліпоїди: бджолиний віск, спермацет, ланолін, фосфоліпіди. Сировинні джерела,
будова, застосування. Як відрізнити ліпіди від ліпоїдів?
16.
Визначення поняття "вітаміни". Поширення їх у рослинному світі. Вплив фаз вегетації
й умов зростання на накопичення вітамінів у рослинах. Класифікація вітамінів. Кількісне
визначення аскорбінової кислоти. Шляхи використання сировини, що містить вітаміни.
17.
Визначення поняття "глікозиди". Типи класифікацій. Глюкозинолати (тіоглікозиди) і
ціаноглікозиди.
18.
ЛР і ЛРС, що містять ферменти і фітогормони, фітопрепарати на їх основі,
застосування.
19.
Фенольні сполуки. Їх класифікація. Поширення в рослинному світі. Біосинтез.
20.
ЛР і ЛРС, що містять прості феноли і фенологлікозиди. Якісні реакції на арбутин.
Шляхи використання сировини.
21.
Визначення поняття "лігнани". Класифікація ЛР і ЛРС, що містить лігнани.
Застосування.
22.
Визначення поняття "ксантони". Класифікація. ЛР і ЛРС, що містять ксантони.
Застосування.
23.
Антраценпохідні. Класифікація. Фізичні й хімічні властивості. Якісні реакції,
хроматографічний аналіз, кількісне визначення антрахінонів. Зв'язок хімічної будови з
біологічною дією.
24.
Поширення антраценпохідніх у природі. Біосинтез. ЛР і ЛРС, що містять похідні
антрацену. Застосування.
25.
Визначення поняття "флавоноїди". Хімічна будова. Класифікація. Фізичні й хімічні
властивості. Якісні реакції, хроматографічний аналіз, кількісне визначення. Поширення в
рослинах. Біосинтез. Медико-біологічне значення флавоноїдів.
26.
ЛР і ЛРС, що містять катехіни, антоціани, флаванони, флавоноли, флавони,
ізофлавони, аурони, халкони.

27.
Визначення поняття "кумарини" та "фурохромони". Хімічна будова. Класифікація.
Фізичні й хімічні властивості. Якісні реакції, кількісне визначення. Поширення в рослинах.
Біосинтез. Медико-біологічне значення, застосування кумаринів і фурохромонів. ЛР і ЛРС,
що містять кумарини й фурохромони. Правила техніки безпеки при роботі з ЛРС.
28. Визначення поняття "дубильні речовини". Хімічна будова. Типи класифікацій. Фізичні й
хімічні властивості. Якісні реакції, кількісне визначення дубильних речовин. Поширення в
рослинах. Біологічна роль у життєдіяльності рослин.
29. ЛР і ЛРС, що містять дубильні речовини. Шляхи використання.
30. Визначення поняття "алкалоїди". Сучасні типи класифікації алкалоїдів. Хімічна будова
алкалоїдів. Шляхи біосинтезу. Фізико-хімічні властивості алкалоїдів. Якісні реакції,
хроматографичний аналіз, методи кількісного визначення.
31. Поширення алкалоїдів у рослинному світі, локалізація їх у рослинах. Вплив різних
факторів на накопичення алкалоїдів у рослинах. Правила техніки безпеки під час роботи із
ЛР і ЛРС, які містять алкалоїди.
32. ЛР і ЛРС, яка містять: протоалкалоїди, псевдоалкалоїди, істинні алкалоїди - тропанові,
пірролізидинові, піридинові й піперидинові, хінолізидинові, ізохінолінові, індольні,
пуринові.
33.
Визначення поняття "терпеноїди". Класифікація. Біосинтез. Правило Ружички.
Поширення БАР ізопреноїдної структури в рослинному світі.
34.
Визначення поняття "іридоїди". Хімічна будова. Класифікація. Якісні реакції на
іридоїди, хроматографичний аналіз. ЛР і ЛРС, що містять іридоїди.
35.
Визначення поняття "ефірні олії". Поширення, локалізація. Вплив онтогенетичних і
зовнішніх факторів на накопичення у рослинах. Мінливість хімічного складу. Роль ефірних
олій у життєдіяльності рослин.
36.
Хімічний склад ефірних олій. Класифікація моно- і сесквитерпеноїдів за продуктами
гідрування. Фізичні і хімічні властивості ефірних олій. Методи одержання ефірних олій.
Зберігання ЛРС, що містить ефірні олії. Методи кількісного визначення ефірних олій у ЛРС.
Методи аналізу ефірних олій. Визначення фізичних і хімічних числових показників. Їх
аналітичне значення.
37.
ЛР і ЛРС, що містять ациклічні, моноциклічні й біциклічні монотерпеноїди;
сесквитерпеноїди і сесквитерпенові лактони (евдесманоліди й гваяноліди), сполуки
ароматичного ряду. Їх застосування.
38.
Визначення поняття "сапоніни". Фізичні, хімічні й біологічні властивості сапонінів.
Класифікація залежно від будови сапогеніна. Якісні реакції.
39.
ЛР і ЛРС, що містять тритерпенові й стероїдні сапоніни. Шляхи використання.
40.
Визначення поняття "кардіостероїди" (серцеві глікозиди). Хімічна будова.
Класифікація. Фізичні й хімічні властивості. Стандартизація ЛРС. Якісні реакції,
хроматографичний аналіз. Зв'язок фармакологічних властивостей з хімічною будовою.
41.
ЛР і ЛРС, що містять кардіостероїди. Шляхи використання. Техніка безпеки під час
роботи із ЛР і ЛРС, що містять кардіостероїди.
42.
Лікарська сировина тваринного походження: отрута змій, продукти життєдіяльності
медоносної бджоли. Препарати, застосування.

