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Проведенный сравнительный анализ морфолого-анатомическо-
го строения листьев лавра благородного и персеи американской поз-
волил выделить общие и отличительные особенности строения этих 
видов сырья�� На основании этого выбраны критерии, которые могут 
быть представлены в разделах «Идентификация А» и «Идентифика-
ция В» проекта монографии «Персеи листья»��

I. Yu. Posochova, O. P. Khvorost, Yu. A. Fedchenkova

COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL-
ANATOMICAL FEATURES OF THE LEAVES STRUCTURE OF 
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Analysis of the morphological and anatomical structure of the leaves 
of the Laurus nobilis L�� and Persea аmericana Mill�� was comparative�� 
General and distinctive structural features of these types of raw 
materials was identify�� The criteria, that can be presented in the sections 
“Identification A” and “Identification B” of the project of the monograph 
“Perseus leaves”, are selected��



Вступ
Актуальність проблеми розвитку ранового процесу 

та опікової травми визначається частотою їх отриман-
ня в побуті та на виробництві, передумовами воєнних 
конфліктів, техногенних катастроф та стихійних лих�� За 
даними ВООЗ та публікацій багатьох вітчизняних та іно-
земних авторів, опіки посідають 2-8 місце серед інших 
травм, досягаючи в сША та Японії 290-300 випадків на 
100 тисяч населення, що і визначає соціальну та медичну 
значущість даної проблеми [1, 2]��

При рановій та опіковій патології спостерігається 
значна кількість інфекційних та інших ускладнень, що 
диктує необхідність подальшого удосконалення фарма-
котерапії з метою покращання клінічних результатів у 
даної категорії хворих [1]�� Одним із перспективних на-
прямів вирішення даної проблеми є розробка лікарських 
засобів рослинного походження для місцевого застосу-
вання, що, насамперед, обумовлено комплексною дією 
біологічно активних речовин (БАР), які входять до скла-
ду рослини, відсутністю токсичного впливу та побічних 
ефектів, можливим застосуванням протягом тривалого 
часу тощо��

У традиційній і народній медицині різних країн для 
лікування ряду захворювань широко використовують 
шоломницю байкальську, яка займає четверте місце за 

частотою згадування в складній рецептурі східної меди-
цини�� Відоме застосування шоломниці байкальської для 
лікування серцево-судинних захворювань, при порушен-
ні діяльності ЦНс, туберкульозі легень, грипі, гострих і 
хронічних інфекційних захворюваннях ШКТ, суглобово-
му ревматизмі та як жарознижувального, кровоспинного і 
гепатопротекторного засобу [3]��

Результати фітохімічних досліджень, а також дані 
літератури є підставою для подальших досліджень 
БАР шоломниці байкальської як потенційного протиза-
пального та репаративного засобу для лікування ран та 
опіків��

Мета роботи: встановити можливий токсичний вплив 
та вивчити протизапальну і репаративну активності ново-
го гелю на основі сухого екстракту коренів та кореневищ 
шоломниці байкальської (сЕШБ)��

Матеріали та методи дослідження
Використовували 2% гель на основі сЕШБ, отрима-

ний на кафедрі заводської технології ліків НФаУ�� До 
його складу, окрім АФІ як емульгатор входить Prolipid 
141, карбопол, триетаноламін, олія кукурудзяна, вода 
очищена та консервант��

Вивчення місцево-подразнювальної дії проводили 
на 7 кролях масою 2,1-3,0 кг при нашкірному нане-

■ Г. д. Сліпченко, к. фарм. н., доц. каф. завод. технол. лік.
О. а. Рубан, д. фарм. н., проф., зав. каф. завод. технол. лік.
Р. Ф. Єрьоменко, д. біол. н., проф., зав. каф. клін. лаб. діагност.
М. О. Остапець, к. мед. н., асист. каф. патол. фізіол.

■ Національний фармацевтичний університет, м. Харків

еКСПеРиМенТаЛЬне ВиВЧеннЯ ФаРМаКОЛОГІЧнОї аКТиВнОСТІ 
Та ТОКСиКОЛОГІЧниХ ХаРаКТеРиСТиК нОВОГО ГеЛЮ на ОСнОВІ 
ШОЛОМницІ БаЙКаЛЬСЬКОї

Doi:10.33617/2522-9680-2019-4-50
УДК 615.32:615.453.6:658.562:543.544.943.3


