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Результати	дослідження	та	їх	обговорення
На першому етапі дослідження проведено стан-

дартизацію лікарської рослинної сировини за на-
ступними показниками: вміст сторонніх домішок 
у досліджуваній лікарській рослинній сировині 
(не перевищував 2 % за масою), вміст загальної 
золи (становив не більше 10 %).

На другому етапі фітохімічного досліджен-
ня проведено визначення залежності повноти 
екстракції БАР від ступеня подрібнення трави 
Phlomis pungens Willd (результати представлено 
у табл. 1).

Враховуючи оптимальний ступінь подрібнен-
ня сировини (2-3 мм) одержано екстракти з вико-
ристанням різних розчинників, використовуючи 
співвідношення між сировиною і екстрагентом 
1:20. Результати кількісного вмісту екстрактив-
них та діючих речовин у витяжках при виборі 
екстрагенту наведені у табл. 2.

Оптимальним екстрагентом, відповідно до 
одержаних результатів, є етанол у концентра-
ції 70 %. З метою встановлення оптимального 
співвідношення між сировиною (трава залізняка 
колючого) та екстрагентом (етанол 70 %) було 

використано наступні співвідношення 1:5; 1:10; 
1:20 (результати наведено в табл. 3).

У результаті проведених досліджень встанов-
лено, що оптимальним співвідношенням між си-
ровиною та екстрагентом є 1:20, екстрагент – ета-
нол у концентрації 70 %, ступінь подрібнення 
сировини – 2-3 мм.

Проведено оцінку загального вмісту фенольних 
сполук і флавоноїдів. Результати дослідження об-
роблено статистично та представлено в табл. 4.

Виявлено протимікробну дію екстракту
P. pungens  щодо музейних штамів Staphylo-
coccus aureus, Bacillus subtilis та клінічних штамів 
Pseudomonas aeruginosa і Staphylococcus aureus. 
Найкращі антибактеріальні властивості згідно 
дослідження мають етанольні екстракти щодо му-
зейного штаму Bacillus subtilis – відмічено бакте-
рицидну дію екстрактів з використанням усіх роз-
ведень етилового спирту.

Виявлено протигрибкову дію екстра-
ктів P. pungens щодо Candida albicans 653, 
Candida albicans 853 та клінічних штамів 
Candida albicans (nis), Candida albicans (ket та 
nis), в тому числі до полірезистентного шта-

Таблиця 2
Залежність	повноти	екстракції	БАР	від	екстрагенту

Екстрагент
Вміст	БАР	і	екстрактивних	речовин,	%,	(x̄			±	Δx̄		),	n	=	4

Сума	поліфенолів Сума	екстрактивних	речовин
Вода очищена 4,05±0,01 15,21±0,03

етанол 20% 4,26±0,02 15,54±0,01
етанол 40% 4,67±0,01 15,78±0,02
етанол 70% 4,83±0,02 15,96±0,01
етанол 90% 4,59±0,01 15,90±0,01

Таблиця 3
Залежність	повноти	екстракції	БАР	від	співвідношення	компонентів

Співвідношення	між	сировиною	
та	екстрагентом	(етанол	70%)

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

Сума	поліфенолів Екстрактивні	речовини
1:5 4,32±0,02 15,18±0,01
1:10 4,54±0,01 15,31±0,02
1:20 4,78±0,01 15,53±0,01

Таблиця 4
Загальний	вміст	фенольних	сполук	і	флавоноїдів	в	екстрактах

Досліджуваний	
екстракт

Сума	фенольних	сполук	(еквівалентна	мг	
галової	кислоти	на	мл	екстракту),	

(x̄			±	Δx̄		),	n	=	4

Сума	флавоноїдів	(еквівалентна	мг	кверцетину	
на	мл	екстракту),	
(x̄			±	Δx̄		),	n	=	4

PP1 2,6055 2,1187
PP2 3,2010 2,6604
PP3 4,1356 3,3314
PP4 4,9711 3,2503


