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et al. (2006) проведено дослідження, які свідчать 
про те, що основними складовими ефірної олії є 
гермакрен D (24,5%), біциклогермакрен (14,1%), 
α-пінен (13,5%) та (Е)-β-фарнезен (13,4%). 
Sarikurkcu et al. (2016) повідомляють про найбіль-
ший вміст у ефірній олії гермакрену D (7,2%) та 
n-гексадеканової кислоти.

Окрім ефірної олії, комплекс біологічно актив-
них речовин (БАР) представлений іридоїдами, фла-
воноїдами, фенілпропаноїдами, фенілетаноїдами, 
лігнанами, неолігнанами, терпеноїдами, алкалоїда-
ми [15], мікро- та макроелементами (у тому числі 
числі біологічно активними елементами: кальцій, 
магній, купрум, манган, цинк, кобальт) [3].

Окрім того, у наш час безперестанно збіль-
шується інтерес до застосування препаратів 
срібла як універсальних антибактеріальних за-
собів. Срібло ефективне проти грибків, стійких 
спор, широкого спектра бактерій, особливо у 
формі наночастинок. Варто також зазначити, 
що відсутні жодні відомості про мутагенні чи 
канцерогенні властивості срібла у вигляді на-
ночастинок. Наприкінці 2020 р. вчені Інституту 
фізики НАН України повідомили про розроб-
лений метал-водо-полімерний нанокомпозит, з 
властивостями антисептика широкого спектра 
дії. Розробники зазначають, що механізм дії ви-
явився дієвим щодо вірусів герпесу, гепатиту В 
і навіть ВІЛу, окрім того, відсутнє мутаційне 
пристосування мікроорганізмів до наносрібла. 
На думку вчених, є підстави очікувати, що на-
ночастинки срібла мають потенціал дії щодо 
spike-структур коронавірусів, значно знижуючи 
їхню здатність проникати до клітин людського 
організму [1]. 

Метою	 роботи	 була розробка складу та до-
слідження нового антисептичного засобу у формі 

Актуальність. Поширення гострої респіра-
торної вірусної інфекції COVID-19, викликаної 
вірусом SARS-CoV-2, та зумовлена цим пандемія 
кидає виклик сучасній медичній та фармацевтич-
ній науці. Недостатні темпи масової вакцинації 
та специфічних лікувальних агентів проти ко-
ронавірусної інфекції робить вкрай актуальним 
питання превенції захворювання та мінімізації 
ризику інфікування. Гігієнічна обробка рук і по-
верхонь дезінфекційними засобами є одним із ос-
новних засобів для профілактики ГРВІ та запобі-
гання і локалізації спалахів COVID-19 [8]. Згідно 
рекомендацій ВООЗ, для знищення складних обо-
лонкових вірусів надається перевага наступним 
антисептичним засобам: спирти в концентрації 
60-80% (у формі антисептика), хлоргексидин у 
концентрації 0,5-4% (у формі антисептика та для 
миття рук) та йодоформу концентрації 0,5-10% 
(для миття рук) [16].

Попри це, високий відсоток інфекційних уск-
ладнень у хворих, розвиток резистентності мік-
роорганізмів, зниження загальної та місцевої 
імунологічної реактивності організму вимагають 
подальшого вивчення, розробки і вдосконалення 
як лікувальних, так і профілактичних засобів.

Phlomis pungens (укр. –	залізняк	колючий) як 
рослина і як лікарська рослинна сировина є пер-
спективним для розробки антисептичних засобів, 
оскільки має широкий спектр антибактеріальної, 
противірусної та ранозагоювальної активності. 
Рослинна сировина P. pungens багата на вміст 
ефірної олії, основними компонентами якої є мо-
нотерпени (α-пінен, ліналоол, D-лімонен), сескві-
терпени (β-каріофілен, α-кадинол, гермакрен D, 
каріофілену оксид, β-фарнезен), n-гексадеканова 
кислота, гексагідрфарнезил ацетон, trans-фітол, 
9,12,15-октадекатрієн-1-ол тощо [10, 13]. Masoudi 


