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Б і о л о г і я  т а  ф а р м а ц і я

спрію на основі екстракту P. pungens та наночас-
тинок срібла.

Матеріали	та	методи	дослідження
Для дослідження було використано траву за-

лізняка колючого та розчин наночастинок срібла. 
Розглянемо роль компонентів:

• лікарська рослинна сировина (ЛРС) 
P. pungens здавна використовується етноме-
дициною для лікування інфекційних захво-
рювань, розладів серцево-судинної системи 
і шлунково-кишкового тракту тощо; рослина 
чинить протимікробну, протигрибкову, про-
тивірусну, протизапальну, антиоксидантну, 
протипухлинну дію [2];
• срібло у вигляді наночастинок проявляє 
антибактеріальну, противірусну, імуномоде-
люючу та антиоксидантну активність [5-6, 9, 
12].
Рослинний матеріал. Заготівлю трави за-

лізняка колючого проводили влітку 2019 року в 
екологічно чистих районах центральних регіонів 
України. Сушіння та стандартизацію сировини 
здійснювали відповідно до вимог ДФУ. Екстракти 
P. pungens одержували методом мацерації, як екс-
трагент використовували водні розчини етанолу в 
концентрації 20% (екстракт PР1), 40% (екстракт 
PР2), 70% (екстракт PР3) та 90% (екстракт PР4).

Підбір умов екстракції. У ході дослідження 
здійснено підбір екстракційних умов за наступни-
ми показниками: ступінь подрібнення рослинної 
сировини, тип екстрагенту та його концентрації, 
співвідношення рослинної сировини та екстра-
генту.

Загальний вміст фенольних сполук. Загальний 
вміст сполук фенольної природи визначали спек-
трофотометрично з реактивом Фоліна-Чокальтеу 
за методом, описаним Skotti та ін. [14] з певни-
ми модифікаціями. Оптичну густину вимірювали 

при довжині хвилі 760 нм на спектрофотометрі 
Hitachi U-2810. Як стандарт використано галову 
кислоту. Виміри здійснювали тричі, результати 
були оброблені статистично. 

Загальний вміст флавоноїдів. Загальний вміст 
сполук групи флавоноїдів визначали спектрофо-
тометрично з AlCl3 за методом, описаним Do та 
ін. [7] з певними модифікаціями. Оптичну густи-
ну вимірювали при довжині хвилі 415 нм на спек-
трофотометрі Hitachi U-2810. Як стандарт вико-
ристано розчин кверцетину. Виміри здійснювали 
тричі, результати були оброблені статистично.

антибактеріальна активність. Оцінку ан-
тимікробної дії здійснювали на стандартних 
штамах мікроорганізмів Staphylococcus aureus 
(ATCC 25923 (F-49)), Staphylococcus epidermidis 
(191), Pseudomonasaeru ginosa (ATCC 27853 
(F-51), Escherichia coli (ATCC 25922), Bacillus 
licheniformis (ВКПМ-7038), Proteus vulgaris (152), 
Candida albicans (ATCC 885-653 та ATCC 668-
853), а також на клінічних штамах мікроорганіз-
мів Escherichia coli № 5, Staphylococcus aureus 
№ 23, Candida albicans № 62, резистентного до 
ністатину, та Candida albicans № 67, резистент-
ного до азолів (кетоконазол). Дослідження було 
проведено методом дифузії в агар, використову-
ючи стандартні поживні середовища (МПА, се-
редовище Сабуро). Оцінку активності екстрактів 
проведено з урахуванням бактерицидної дії ета-
нолу згідно вимог Державної фармакопеї Украї-
ни. Тестування проводили тричі.

Одержання наночастинок срібла. Для одер-
жання срібла у формі наночастинок використо-
вували AgNO3 марки ч.д.а. та полівінілпіролідон 
високого очищення торгової марки Appli Chem 
GmbH з молекулярною масою 1…3·104, віднов-
лення проводили в системі вода–ПВП–AgNO3, 
при цьому співвідношення компонентів станови-
ло 50:10:1 відповідно [4].

Таблиця 1
Залежність	повноти	екстракції	БАР	від	ступеня	подрібнення	ЛРС

Ступінь	подрібнення	сировини
Вміст	БАР	і	екстрактивних	речовин,	%,	(x̄			±	Δx̄		),	n	=	4

Сума	поліфенолів Сума	екстрактивних	речовин
> 7 мм 4,17±0,02 14,28±0,01
5-7 мм 4,31±0,01 14,06±0,03
3-5 мм 4,23±0,02 14,43±0,01
2-3 мм 4,58±0,01 14,72±0,02
1-2 мм 4,14±0,02 14,26±0,01

0,5-1 мм 4,35±0,01 14,53±0,02
0,25-0,5 мм 4,29±0,03 14,39±0,01


