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У статті представлено результати досліджень Phlomis 
pungens та екстрактів на його основі. Підібрано оптимальні 
умови одержання екстрактів та визначено кількісний вміст 
біологічно активних речовин у них, а саме фенольних спо-
лук і флавоноїдів. Вивчено фармакологічну активність екс-
трактів рослини та наночастинок срібла. Розроблено склад 
та досліджено новий антисептичний засіб у формі спрею на 
основі екстракту Phlomis pungens та наночастинок срібла.
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В статье представлены результаты исследования Phlomis 
pungens и экстрактов на его основе. Подобраны оптимальные 
условия получения экстрактов и определено количественное 
содержание биологически активных веществ, а именно фе-
нольных соединений и флавоноидов. Изучена фармакологи-
ческая активность экстрактов растения и наночастиц сереб-
ра. Разработан состав и исследовано новое антисептическое 
средство в форме спрея на основе экстракта Phlomis pungens 
и наночастиц серебра.
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In the article the results of the study on Phlomis pungens 
and extracts of the plant are presented. The optimum conditions 
for obtaining the extracts were selected, the content of the 
biologically active substances (phenols and flavonoids) in the 
extracts was studied. The pharmacological activity of extracts 
of the plant and silver nanoparticles were examined. A new 
antiseptic in the form of spray based on Phlomis pungens 
extract and silver nanoparticles has been developed and 
studied.
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Всі АК, які входять до складу білка, синтезу-
ються рослинами, що відрізняє їх від білків тва-
ринного і людського організму, в яких не всі АК 
синтезуються. Половину з 20 відомих АК людсь-
кий організм поповнює за рахунок рослинної їжі. 

Амінокислоти	 (АК) є мономерами білків, які 
широко розповсюджені у живій природі і є осно-
вою будови організму. Усього відкрито майже 
300 рослинних АК; до складу білків входять ли-
ше 20 [2].
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