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1. Пояснювальна записка
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни ―Біологічно активні речовини
природного походження‖ є сформувати явлення про основні класи біологічно активних
речовин, їх поширення у природі, властивості та взаємодію з організмом людини (роль в
мобілізації захисних сил людського організму, в обміні речовин, пригніченні хвороботворної
мікрофлори, вплив на діяльність окремих органів та систем тощо); ознайомити із
різноманітністю і поширенням джерел біологічно активних речовин природного походження
та показати їх місце в системі рослинного та тваринного світу України; сформувати
науковий підхід до проблеми раціонального використання, охорони і відновлення фауни та
дикорослої лікарської флори.
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни ―Біологічно активні речовини
природного походження ‖ є сформувати у студентів явлення про різноманітність біологічно
активних речовин, їх роль в метаболізмі людини та молекуярні механізми їхньої дії;
ознайомити студентів з основними групами та окремими представниками біологічно
активних речовин природного походження, які знайшли застосування в сільському
господарстві, медицині та фармакології; ознайомити студентів із дією найпоширеніших
біологічно активних речовин на об’єкти довкілля; ознайомити студентів з головними
напрямками пошуку та отримання нових біологічно активних речовин.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати: основні класи біологічно активних сполук; загальну характеристику кожного
класу сполук; властивості біологічно активних сполук та їх біологічну дію; джерела
біологічно активних речовин природного походження, найбільш поширені види лікарських
рослин як на території України так і в своїй місцевості; вміст біологічно активних речовин у
цих рослинах (вітамінів, вуглеводів, амінокислот, алкалоїдів, глікозидів, фенолів тощо); роль
біологічно активних речовин в обміні речовин; використання біологічно активних речовин
природного походження при різних захворюваннях людини і тварин; основні положення, що
стосуються раціонального використання та охорони лікарських рослин і фауни.
вміти: пояснити механізми дії біологічно активних речовин природного походження на
молекулярному рівні, сформувати уявлення про кінцевий ефект їх дії на системному рівні та
рівні організму; науково обґрунтовувати доцільність раціонального використання біологічно
активних речових біологічного походження без шкоди для біоти; вирощувати окремі види
лікарських рослин на пришкільних, присадибних ділянках тощо; критично оцінювати нині
існуючі методи використання лікарських рослин та біологічно активних добавок; виділити ті
рослини та, які необхідно використовувати при певних захворюваннях та для посилення
неспецифічної резистентності, адаптаційних механізмів.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Загальні положення про обмін речовин та фізіологічні
функції, на які впливають біологічно активні речовини
Тема 1. ВСТУП. ЗАГАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ПРО БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ ПРИРОДНІ
РЕЧОВИНИ (БАПР). Поняття "біологічна активність" та ―біологічно активні речовини‖.
Класифікації. Основні функції. Властивості. Джерела надходження до організму. Історія
вивчення біологічно активних речовин природного походження.
Тема 2. ВІТАМІНИ. Вітаміни та антивітаміни. Поняття про авітамінози, гіповітамінози і гіпервітамінози. Історія
відкриття вітамінів. Класифікація вітамінів. Вітаміни групи В. Вітамін D. Вітаміни А, Е. Вітамін К, Ф. С. Вітамін
Роль вітамінів в обміні речовин. Біокаталітична функція вітамінів.
Тема 3. БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ: ФЕНОЛИ.
Загальна характеристика фенолів та класифікація. Харакетристика основних груп фенолів
(прості феноли, фенолоспирти, фенольні кислоти, кумарини, лігніни, антарценопохідні,
флаваноїди, дубильні речовини) та механізми їх біологічної дії. Біодоступність поліфенолів.

Приклади лікарських рослин – продуцентів фенольних речовин та їх використання у
медицині.
Тема 4. АЛКАЛОЇДИ. Загальна характеристика алкалоїдів. Поширення у природі. Білогічна
роль алкалоїдів у рослин. Фармакологічні ефекти та застосування алкалоїдів. Класифікація
алкалоїдів. Хіміко-фармакологічна характеристика основних груп та окремих представників
алкалоїдів
Тема 5. ІЗОПРЕНОЇДИ. ТЕРПЕНОЇДИ. Загальні уявлення про природні продукти з
поліізопреновим скелетом (ізопреноїди). Класифікація терпенів. Біосинтез терпенів.
Характеристика основних груп рослинних ізопреноїдів (моно-, ди-, - сексві-, три-, тетра-,
політерпени). Стероїдні та тритерпеноїдні сапоніни. Серцеві глікозиди.
Тема 6. РОСЛИННІ ВУГЛЕВОДИ ТА ЛІПІДИ. РОСЛИНИ З АНТИБІОТИЧНИМИ
ВЛАСТИВОСТЯМИ. Вуглеводи рослин. Основні рослинні полісахариди, які
використовуються у фармакології. Ліпіди рослин. Рослини з антибіотичними властивостями
Тема 7. БІОГЕННІ СТИМУЛЯТОРИ. Загальна характеристика біогенних стимуляторів.
Механізм дії біогенних стимуляторів. Відкриття біогенних стимуляторів. Хімічна природа
біостимуляторів.Найбільш поширені біогенні стимулятори
Тема 8. БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ АМІНОКИСЛОТИ, ПЕПТИДИ, БІОГЕННІ АМІНИ.
Замінні і незамінні амінокислоти. Амінокислоти - попередники біогенних амінів: гістидин,
тирозин, триптофан, глутамінова кислота. Шляхи метаболізму і біологічна дія індоламінів.
Індоламіни:
триптофан,
серотонін,
мелатонін.
Катехоламіни:
адреналін,
норадреналін.Амінокислоти з розгалуженим бічним ланцюгом. Роль пептидів у процесах
життєдіяльності. Глутатіон. Пептиди, що володіють гормональною активністю (вазопресин,
окситоцин, кортикотропін, глюкагон, кальцитонін, меланоцитостиімулючий гормон,
рилізинг-фактори гіпоталамуса та ін). Нейропептиди (адренокoртикотропін, ліпотропін,
меланоцитостимулюючий гормон та ін). Пептидні антибіотики (циклоспорин А,
актиноміцини). Опіоїдні пептиди (морфін, кодеїн тощо.). Аспартам.
Тема 9. ОТРУТИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ. Поняття про отрути та токсини.
Класифікація отрут. Характеристика та класифікація природних отрут. Мікробні токсини.
Токсини водоростей. Мікотоксин. Токсини вищих грибів. Токсини тваринного походження
(зоотоксини). Токсини рослинного походження.
Тема 10. ПРОДУКТИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ БДЖІЛ. ІНШІ БАР ТВАРИН. Бжолина отрута.
Апілак або маточне молоко. Прополіс. Перга. Мантии. П’явки та гірудотерапія. Бодяга або
річкова губка
Тема 11. БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ ДОБАВКИ (БАДИ). Поняття про БАДи. Нутрицевтики,
еубіотики, парафармацевтики. Гомеопатія.
Практична частина
Практичне заняття №1. Вітаміни та вітаміноподібні речовини.
Практичне заняття №2. Основні групи фенольних сполук рослин: шляхи синтезу,
біологічна роль у рослин та вплив на здоров’я людини.
Практичне заняття №3. Механізми антиоксидантної дії та прооксидантні властивості
поліфенолів.
Практичне заняття №4. Природні алкалоїди груп морфіну та атропіну та їх синтетична
аналоги.
Практичне заняття №5. Природні алкалоїди групи ефедрину, ніконину та кофеїну, їх
синтетична аналоги.
Практичне заняття №6. Ефірні олії рослин та серцеві глікозиди як представники групи
ізопреноїдів.
Практичне заняття №7. Біогенні стимулятори рослинного та тваринного походження.
Практичне заняття №8. Природні антибіотики.
Практичне заняття №9. Ендорфіни та енкафеліни.
Практичне заняття №10. Природні отрути
Практичне заняття №11. Біологічно активні речовини тваринного походження
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