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Б і о л о г і я  т а  ф а р м а ц і я

му Candida albicans № 12. Найбільшу проти-
грибкову дію щодо полірезистентного штаму 
Candida albicans № 12 проявив екстракт, виго-
товлений з використанням етанолу в концентра-
ції 70 %. 

Готова лікарська форма є гомогенною суміш-
шю зеленувато-коричневого кольору з характер-
ним спиртовим запахом.

До складу спрею шляхом теоретичного обґрун-
тування та експериментальних досліджень була 
запропонована спрей-композиція, яка складаєть-
ся з наступних компонентів: екстракт P. pungens, 
розчин наночастинок срібла та твіну-80 як ста-
білізатор; підтверджено стабільність розробленої 
композиції та її спроможність до розпилювання.
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Л и т е р а т у р а

Висновки
Проведено	дослідження	сировини	P. pungens 

та	 екстрактів	 на	 її	 основі.	 Підібрано	 опти-
мальні	 умови	 екстракції	 комплексу	 БАР	 з	
трави	 Phlomis pungens Willd.	 Визначено	 вміст	
фенольних	 сполук	 та	 флавоноїдів.	 Вивчено	
антимікробну	 та	 фунгіцидну	 дію	 екстракту	
Phlomis pungens Willd.

Запропоновано	 склад	 дезінфекційного	 за-
собу	на	основі	рослинного	 екстракту	та	нано-
частинок	срібла,	який	потенційно	виявляє	ан-
тивірусний	 ефект.	 Актуальним	 є	 розширення	
фармакологічного	 вивчення	 нової	 лікарської	
форми	 з	 метою	 стандартизації	 згідно	 вимог	
ДФУ.


