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Омела – вічнозелена рослина-напівпаразит�� рід 
Viscum L. містить від 70 [51] до 120 [35] видів, які є 
найпоширенішими у багатьох екосистемах Європи, 
Африки, Азії та Австралії�� У флорі України, в залеж-
ності від дерева-господаря, присутні лише 3 підвиди: 
Viscum album L. ssp. Platyspermum, яка зростає на лис-
тяних рослинах; Viscum album L. ssp. Abietis – омела 
ялицева, для якої деревами-господарями є білі ялиці; 
Viscum album L. ssp. Laxum – соснова омела, яка росте 
на соснах, рідше зустрічається і на ялинах��

Рід Viscum зародився в ранньому еоцені в Африці, про-
те зміг подолати географічну ізоляцію за рахунок збіль-
шення діапазонів специфічності (рис�� 1) [29-31]��

У ході еволюції і адаптації до напівпаразитичного 
способу життя родина Viscaceae втратила справжні ко-
рені і набула гаусторій, які проникають у стовбур де-
рев та з’єднуються з судинною тканиною, зберігши од-
ночасно стебла та листя [3]�� Ці напівпаразити ростуть 
ендофітно, як коркові нитки під корою господарів [28], 
на відміну від деяких видів Loranthaceae, які утворю-
ють епікортикальні корені на поверхні гілки господа-
ря�� Омела – кулясто-гілкова рослина з дерев’янистими 
гілками�� Листя товсті дворічні, довгасто-овальні, на 
кінці тупуваті�� Квітки роздільностатеві сидячі, роз-
міщені по 3-6 у розвилках гілок�� Ягодоподібні плоди 
густо вкриті клейкою речовиною – вісцином�� Плодо-
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(монографіях, статтях, матеріалах з’їздів і конференцій, методичних 
рекомендаціях та ін��), які увійшли до збірок Міжнародних Конгресів 
і науково-практичних конференцій��
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В статье представлен обобщающий материал, касающийся результа-
тов комплексных научных исследований, проводимых в Национальном 
фармацевтическом университете (г�� Харьков, Украина) по разработке 
технологий получения стандартизованных биологически активных суб-
станций из продуктов пчеловодства и создание на их основе отечествен-
ных лекарственных апипрепаратов�� В результате исследований были раз-
работаны методические основы создания составов и технологий новых 
лекарственных апипрепаратов, обоснованы пути регулирования техно-
логических свойств исходного сырья, биологически активных субстан-
ций, а также методы их получения с оптимальными физико-химически-
ми и терапевтическими свойствами�� Результаты комплексных научных 
исследований представлены в различных публикациях (монографиях, 
статьях, материалах съездов и конференций, методических рекоменда-

циях и др��), которые вошли в сборники Международных Конгрессов и 
научно-практических конференций��
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The generalized material regarding the results of comprehensive 
researches conducted it the National University of Pharmacy (Kharkiv, 
Ukraine) for the development of production technology of standardized 
biologically active substances from beekeeping products and the creation 
of domestic bee medicines based on the mis presented in this article�� 
Methodological foundations for creating the composition and technology 
of a new bee medicines were developed, the ways of regulating the 
technological properties of the starting material, biologically active 
substances, as well as methods for their preparation with optimal 
physicochemical and therapeutic properties are substantiated as a result 
of the researches�� The results of comprehensive scientific research are 
presented in various publications (monographs, articles, materials of 
congresses and conferences, methodological recommendations, etc��) and 
were included in collections of International Congresses and research to 
practice conferences��




