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Конгреси, Конференції, сиМпозіуМи

ли методику дифузiї в агар – метод «колодязiв» та ме-
тод серійних розведень, із врахуванням бактерицидної 
дії етилового спирту��

Результати дослідження та їх обговорення
Виявлено протигрибкову дію екстрактів D. elatum 

щодо C. albicans 653, C. albicans 853 та клінічних шта-
мів C. albicans (nis), C. albicans (ket та nis), в тому 
числі до полірезистентного штаму C. albicans № 12�� 
Встановлено, що екстракти P. аlba проявляють проти-
грибкову дію щодо всіх досліджуваних стандарт-
них та клінічних штамів C. albicans, у тому числі до 
полірезистентного штаму C. albicans № 12�� Найбільшу 
протигрибкову дію щодо полірезистентного штаму C. 
albicans № 12 проявив екстракт P. аlba (70 %)�� Екс-
тракти A�� nemorosa проявили протигрибкову дію що-
до C. albicans 653, C. albicans 853, C. albicans (nis), C. 
albicans № 12�� Найбільшу протигрибкову дію по від-
ношенню до полірезистентного штаму C. albicans № 
12 проявив екстракт A. nemorosa (90 %)��

Висновки та перспективи подальших досліджень
1. Встановлено протигрибкову активність водно-

етанольних ектрактів ЛРС родини Ranunculaceae, 
зокрема P. alba, A. nemorosa та D. elatum по відно-
шенню до стандартних та клінічних штамів грибів 
роду Candida.

2. найбільшу активність по відношенню до рефе-
рентних і до клінічних полірезистетних штамів гри-
бів роду Candida проявили екстракти D. elatum 70 % 
та 90 %. Максимальну протигрибкову дію щодо 
полірезистентного штаму C. albicans № 12 проявила 
настоянка D. elatum (90 %), що є перспективним для 
подальших досліджень.

3. екстракт A. nemorosa 40 % проявив активність 
щодо клінічного штаму C. albicans (nis), що може 
свідчити про вибіркову дію на штами, резистентні до 
ністатину.

4. Плануються подальші дослідження проти-
грибкової активності рослин родини Ranunculaceae 
на клінічних ізолятах грибів для виявлення 
«екстракту-лідера» для подальших досліджень та 
створення протигрибкового фітозасобу на їх основі.

Надійшла до редакції 25��03��2019



Введение
В настоящее время в Украине отмечается рост числа 

черепно-мозговых травм, в��ч�� контузионных (ЧМТ)�� 
От 40 до 72 % пострадавших имеют отдаленные пос-
ледствия, что заставляет их обращаться за медицин-
ской помощью�� Последствия ЧМТ в виде травмати-
ческих энцефалопатий, обусловленные нарушениями 
церебральной гемоликвородинамики, встречаются от 
82 до 100 % пациентов и требуют многостороннего 
диагностического подхода (Струк Е��, 2015)��

целью работы была апробация иридографии как 
метода экспресс-диагностики для применения в рабо-
те реабилитационных центров для участников ООС и 
направленных на выявление сочетанных патологичес-
ких изменений ЦНС в том числе в период отдаленных 
последствий контузионной ЧМТ и их проявлений при 
проведении иридодиагностики��

Материалы и методы исследования.
Под наблюдением находились 34 пациента с пост-

травматическими состояниями, возникшими в резуль-
тате контузионных и травматических травм головы�� 
Из них мужчин было 28, женщин – 6�� Возрастной диа-
пазон в пределах от 19 до 45 лет�� Все пациенты име-
ли в анамнезе ЧМТ (от 6 мес�� до 3 лет) со сходными 
клиническими проявлениями посттравматического це-
фалгического синдрома и гемоликвородинамических 
нарушений��

Методика экспресс-диагностики включала: на-
правленный опрос больного; неврологическое ис-
следование; инструментальное исследование (РЭГ, 
иридографию, МРТ)�� Иридографическая диагностика 
проводилась по методике Е�� С�� Вельховера (1996) по 
схеме Дека (Deck J, 1985) с применением цифровой 
фотосъемки на аппарате в режиме микросъемки��

При проведении иридодиагностической скрининг-
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