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актуальність
Сьогодні загальновизнаною є ідея, що кардиналь-

но підвищити ефективність антимікотиків можна ли-
ше впровадивши в клініку нові препарати тих класів, 
які раніше не використовувалися, або ті, що викорис-
товувалися дуже рідко�� Тому пошук нових антибіо-
тичних засобів з протигрибковою дією і модифікація 
відомих є одним із головних напрямів сучасної меди-
цини�� Фітобіотики, котрі часто поступаються антибіо-
тикам мікробного походження за ступенем активності 
in vitro, мають ряд переваг: менший рівень розвитку 
резистентності патогенів та меншу кількість побічних 
ефектів��

Метою дослідження був пошук потенційних антимі-
котиків серед екстрактів лікарської рослинної сировини 
родини жовтецеві (Ranunculaceae).

Матеріали та методи дослідження
Матеріалом досліджень були екстракти лікарської 

рослинної сировини Карпатського регіону – Delphinium 
elatum L., Pulsatilla alba L., Anemone nemorosa L. – при-
готовлені методом мацерації у 20 %, 40 %, 70 % та 
90 % водно-етанольних розчинах, відповідно до вимог 
аналітично-нормативної документації�� Протигрибко-
ву активність вивчали на стандартних видах мікроор-
ганізмів Candida albicans (ATCC 885-653), C. albicans 
(ATCC 668-853) та клінічних внутрішньолікарняних 
штамах мікроорганізмів, виділених від пацієнтів реані-
маційних відділень, C. albicans №12 (поліантибіотико-
резистентний), C. albicans №5, резистентних до ніста-
тину (nis), чутливий до ітраконазолу та флуконазолу; 
та C. albicans №8, резистентних до азолів (кетоконазол 
– ket), чутливий до ністатину�� При цьому застосовува-
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З метою поглибленого фітохімічного дослідження трави та ко-
ренів хвилівника звичайного за допомогою амінокислотного аналі-
затору було вивчено їх амінокислотний склад�� У результаті вста-
новлено, що вміст суми амінокислот переважав у траві хвилівника 
звичайного, зібраної під час цвітіння�� Незначний їх вміст відмічався 
у коренях цієї рослини, заготовлених у фазу бутонізації�� Одержані 
результати можуть бути використані при розробці нових лікарських 
засобів на основі сировини досліджуваної рослини��
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С целью углубленного фитохимического исследования травы 
и корней кирказона обыкновенного при помощи аминокислотного 

анализатора изучен их аминокислотный состав�� В результате было 
установлено, что содержание суммы аминокислот преобладало в 
траве кирказона, заготовленной во время цветения�� Незначительное 
их содержание отмечалось в корнях данного растения, собранных в 
фазу бутонизации�� Полученные результаты могут быть использова-
ны при разработке новых лекарственных средств на основе сырья 
изучаемого растения��
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In order to phytochemical study of the herb and roots of Birthwort 
Dutchman’s Pipe by an amino acid analyzer, their amino acid composition 
was studied�� As a result, it was found that the content of the sum of 
amino acids predominated in Birthwort Dutchman’s Pipe herb, harvested 
during flowering�� Their insignificant content was noted in the roots of 
this plant collected in the budding phase�� The results can be used in the 
development of new drugs based on the raw materials of this plant��
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