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Анотація
Лікарські засоби протимікробної місцевої дії займають одне з важливих місць у
лікуванні ран, що супроводжуються інфекцією шкіри і м’яких тканин. При виборі
антисептика для лікування ран і ранових інфекцій перевага надається субстанції
з універсальним, широким або помірним спектром дії, активної проти змішаної
мікрофлори.
Мета дослідження: дослідити протимікробні властивості комбінованої мазі з
різною концентрацією екстракту горіха волоського вуглекислотного (ЕГВВ) та
визначити оптимальну концентрацію дослідного екстракту в складі мазі.
Визначення протимікробних властивостей мазі на основі ЕГВВ здійснювали за
методом дифузії в агаровий гель у модифікації “колодязів”. Протимікробну
активність зразків мазі вивчали відносно 8 музейних тест-штамів
мікроорганізмів. Штами мікроорганізмів, які використовували у дослідах, були
одержані з Музею мікроорганізмів ДУ “ІМІ ім. І. І. Мечникова НАМНУ”. При
проведені досліджень використовували однодобові культури мікроорганізмів, які
вирощували на відповідних поживних середовищах – агар Мюллера-Хінтона для
бактерій і агар Сабуро для грибів Candida albicans.
Аналіз результатів впливу концентрації ЕГВВ від 1% до 5% у складі мазі на
протимікробну активність розроблених композицій щодо музейних штамів
S. aureus ATCC 25923 і P. vulgaris АТСС 4636 показав, що концентрація 1% ЕГВВ
у складі мазі є недостатньою для прояву протимікробної дії мазі. Збільшення
концентрації дослідного екстракту від 1% до 3% призводить до значного
збільшення антибактеріальної активності мазі, подальше підвищення
концентрації ЕГВВ до 5% до збільшення рівня її активності не призводить, тому
введення до складу мазі ЕГВВ більш 3% є недоцільним. Аналогічну тенденцію
впливу концентрації дослідного екстракту у складі мазі на протимікробну
активність композицій спостерігали й у відношенні решти тест-культур.
На основі отриманих результатів вивчення впливу концентрації ЕГВВ у складі
мазі на протимікробну активність розроблених композицій встановлено його
оптимальну концентрацію 3% щодо музейних штамів.
місцевий комбінований лікарський засіб, екстракт горіха волоського,
антимікробні властивості
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вуглекислотного здійснювали за методом дифузії в
агаровий гель у модифікації “колодязів” згідно з
ДФУ.
Протимікробну активність зразків мазі вивчали
відносно 8 музейних тест-штамів мікроорганізмів:
Staphylococcus aureus АТСС 25923, Staphylococcus
аureus АТСС 6538-Р, Вacillus сеreus АТСС 10702,
Streptococcus pneumoniae АТСС 49619, Escherichia
coli АТСС 25922, Proteus vulgaris АТСС 4636,
Pseudomonas aeruginosa АТСС 27853, Candida
albicans АТСС 885-653. Мікробне навантаження
становило 0.5 за стандартом McFarland.
Штами мікроорганізмів, які використовували у
дослідах, були одержані з Музею мікроорганізмів
ДУ “ІМІ ім. І. І. Мечникова НАМНУ”. При
проведені досліджень використовували однодобові
культури мікроорганізмів, які вирощували на
відповідних поживних середовищах, зазначених у
ДФУ – агар Мюллера-Хінтона для бактерій і агар
Сабуро для грибів Candida albicans.
Препаратом порівняння був лікарський засіб
Мірамістин-Дарниця, мазь, що містить у своєму
складі антисептик мірамістин у концентрації 0.5%,
і гідрофільну основу мазі: пропіленгліколь,
макрогол 400, макрогол 1500, макрогол 6000,
полоксамер, вода очищена та динатрію едетат, який
обрано за фармакологічною дією.
З метою одержання достовірних результатів
експериментальні дослідження проводили у п’яти
повтореннях.
Статистичну
обробку
даних
досліджень
протимікробної
активності
проводили
з
використанням програм Excel (MS Office 2007).
При оцінюванні значень протимікробної активності
досліджуваних зразків композицій мазі на основі
екстракту горіха волоського вуглекислотного з
препаратом
порівняння
використовували
непараметричний метод статистики (U-критерій
рангів Вілкоксона).

Вступ
Лікарські засоби протимікробної місцевої дії
займають одне з важливих місць у лікуванні ран,
що супроводжуються інфекцією шкіри і м’яких
тканин. Проте, при уявній різноманітності
лікарських засобів даного напрямку дії, урахуванні
сучасної концепції лікування інфікованих ран та
вимог, що пред’являються до подібних препаратів,
їх вибір є доволі обмеженим (Голуб & Привольнев,
2014; Ковальов, Ярних, & Ковальов, 2012; Кошова,
Губченко, & Горбань, 2010; Привольнев,
Пасхалова, Родин, & Митиш, 2016; Філімонова,
Владимирова, & Гейдеріх, 2010; Яковлева &
Ткачова, 2010).
Важливою складовою лікарських засобів для
місцевого
застосування
є
компонент,
представлений антисептиком, дія якого спрямована
на
усунення
життєдіяльності
патогенних
мікроорганізмів (Герхарда, 1983; Лабинская,
Блинковская, & Ещина, 2004; Pereira & Bártolo,
2016). При виборі антисептика для лікування ран і
ранових інфекцій перевага надається субстанції з
універсальним, широким або помірним спектром
дії, активної проти змішаної мікрофлори, що
володіє протимікробними властивостями (Божок,
2017; Волянський, Гриценко, & Широбоков, 2004;
Залыгина, Кошевая, & Подплетняя, 2017;
Кононенко та інші, 2019; Лупашку, Цымбалюк, &
Лупашку, 2018; Kavuncuoglu et al, 2018).
Останнім часом при розробці лікарських засобів
місцевої дії для лікування ран не зникає інтерес
дослідників
щодо
застосування
рослинної
сировини, що має протимікробні, протизапальні і
репаративні
властивості:
екстракти
тополі
китайської, листя горіха волоського, трави капусти
броколі, кори дуба, алое вєра, календули, цибулі
ведмежої тощо (Дайронас, 2016; Ибрагимов, 2017;
Корниенко & Потанин, 2017; Русакова, Ральченко,
Герберт, & Вердиева, 2015; Muzaffer & Paul, 2018;
Kavuncuoglu et al, 2018).
Високий відсоток ранових інфекційних ускладнень
у
хворих,
розвиток
резистентності
у
мікроорганізмів, зниження загальної і місцевої
імунологічної реактивності організму вимагають
подальшого вивчення рослинної сировини і
розробки нових лікарських засобів даної
фармакологічної групи на їх основі.
Вищезазначене доводить доцільність розробки
комбінованого лікарського засобу протимікробної
дії на основі екстракту горіха волоського у
поєднанні з антисептиком і місцевим анестетиком,
що забезпечить усі необхідні ефекти для лікування
ран у 1 фазі ранового процесу.
Мета дослідження. Дослідити протимікробні
властивості
комбінованої
мазі
з
різною
концентрацією екстракту горіха волоського
вуглекислотного
та
визначити
оптимальну
концентрацію дослідного екстракту у складі мазі.

Результати та Обговорення
З метою визначення протимікробної активності
комбінованих протимікробних засобів було
створено ряд лікарських композицій, до складу
яких входили активно діючі речовини – екстракт
горіха волоського вуглекислотний у концентрації
1%, 2%, 3% і 5%, атисептик – мірамістин,
анестетик – лідокаїну гідрохлорид. Розчинником
діючих речовин нами вибрано диметилсульфоксид
(ДМСО), який має протимікробну і протизапальну
дію, одночасно посилювати дію антибактеріальних
засобів, має здатність проникати крізь клітинні
мембрани без їх пошкодження при активному
транспорті лікарських засобів. До складу мазі
також входять допоміжні речовини, що також
впливають на фармакотерапевтичний ефект
лікарського засобу. Основа, що складається з
допоміжних речовин, впливає на стан, відповідну
реакцію і перебіг патологічного процесу тієї
ділянки шкіри на яку нанесено лікарський засіб. У I
фазі ранового процесу при розробці мазей доцільно
застосовувати гідрофільну поліетиленоксидну

Матеріали і Методи
Визначення протимікробних властивостей мазі на
основі
екстракту
горіха
волоського
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основу, яка має контрольовану дегідратуючу дію.
Для одержання гомогенної лікарської форми до
складу основи мазі було введено поверхневоактивну речовину полісорбат 80.
Склад експериментальних зразків мазей на основі
екстракту горіха волоського вуглекислотного
(ЕГВВ) наведено у таблиці 1.
Розроблені зразки мазі за своїм складом
відрізнялись різною концентрацією рослинного

екстракту і наявністю іншої активної речовини –
мірамістину.
Решта компонентів складу мазі мали однаковий
кількісний вміст, крім незначного відхилення ПЕО
1500 і ПЕО 400.
Результати дослідження протимікробної активності
зразків комбінованої мазі на основі ЕГВВ різної
концентрації відносно музейних тест-штамів
мікроорганізмів представлені в таблиці 2.

Таблиця 1. Складові розроблених експериментальних зразків мазей на основі ЕГВВ.
Найменування інгредієнту
ЕГВВ
Мірамістин
Лідокаїну гідрохлорид
ДМСО
Полісорбат 80
ПЕО 1500
ПЕО 400

1
1.0
5.0
3.0
3.0
22.0
до 100.0

2
2.0
0.5
5.0
3.0
3.0
20.0
до 100.0

№ складу на 100 г, г
3
4
3.0
5.0
0.5
5.0
5.0
3.0
3.0
3.0
3.0
20.0
20.0
до 100.0
до 100.0

5
5.0
0.5
5.0
3.0
3.0
20.0
до 100.0

Таблиця 2. Показники протимікробної активності зразків комбінованої мазі на основі ЕГВВ.
Тест-штам
S. aureus ATCC 25923
S. aureus АТСС 6538-Р
E. coli ATCC 25922
P. aeruginosa АTCC 27853
S. pneumoniae АТСС 49619
В. сеreus АТСС 10702
P. vulgaris АTCС 4636
C. albicans ATCC 885-653

1
12.0±0.51)
13,0±0,51)
12,0±0,51)
10.0±0.61)
13.0±0.61)
11.0±0.61)
13.0±0.51)
15.0±0.51)

Діаметр зони затримки росту, мм (M±m)
№ складу
2
3
4
5
20.0±0.5
25.0±0.61)
23.0±0.71)
24.0±0.81)
19.0±0.71)
25.0±0.81)
21.0±0.61)
26.0±0.81)
1)
1)
1)
16.0±0.7
18.0±0.6
18.0±0.7
20.0±0.61)
1)
1)
1)
21.0±0.7
25.0±0.6
24.0±0.8
25.0±0.61)
1)
1)
17.0±0.4
23.0±0.5
20.0±0.6
21.0±0.71)
1)
1)
1)
16.0±0.5
28.0±0.8
21.0±0.9
25.0±0.81)
1)
1)
1)
19.0±0.7
25.0±0.8
23.0±0.8
25.0±0.71)
1)
1)
1)
21.0±0.6
26.0±0.6
22.0±0.8
28.0±0.91)

Мірамістин
мазь
20.0±0.6
18.0±0.5
15.0±0.6
11.0±0.6
20.0±0.6
19.0±0.6
16.0±0.7
14.0±0.5

Примітка. 1) – Uf ≤ Ust при р = 0.05 у порівнянні з показником Мірамістин-Дарниця, мазь.
Вивчення
експериментальних
даних
протимікробної активності зразків мазі показали,
що найбільшу бактерицидну дію проявили дослідні
композиції, що містять 3% і 5% ЕГВВ (склад № 3, 4
і
5),
відносно
більшості
досліджуваних
мікроорганізмів S. aureus ATCC 25923, S. aureus
ATCC 6538-Р, P. aeruginosa ATCC 27853, В. сеreus
АТСС 10702, P. vulgaris АТСС 4636 і C. albicans
АТСС 885-653. Відносно решти тест-штамів
зазначені зразки показали менш виражену
протимікробну
активність.
При
порівнянні
протимікробної активності зразків мазі з
концентрацією ЕГВВ 3% і 5% і референтного
препарату відносно досліджуваних музейних
штамів виявлено більш високу активність
дослідних зразків.
Відносно зразка мазі з концентрацією ЕГВВ 1%
(склад № 1) майже усі досліджувані мікроорганізми
проявили помірну стійкість і були менш чутливими
у порівнянні з маззю Мірамістин-Дарниця.
Відносно C. albicans АТСС 885-653 дослідний
зразок мазі і препарат порівняння виявили
практично ідентичну активність. Тест-штам
P. aeruginosa АТСС 27853 зовсім не виявив

чутливості до зазначеної концентрації дослідного
зразка майже як і референтний препарат.
Показники протимікробної активності зразка з
концентрацією ЕГВВ 2% (склад № 2) дещо
перевищували активність зразка з концентрацією
ЕГВВ 1% (склад № 1) відносно усіх досліджуваних
тест-штамів, але були значно меншими у
порівнянні з іншими зразками з концентрацією
дослідного екстракту 3% і 5% (склад № 3, 4 і 5) і
практично дорівнювали показникам препарату
порівняння, крім P. vulgaris АТСС 4636 і
C. albicans
ATCC 885-653,
відносно
яких
спостерігали значне підвищення протимікробної дії
практично усіх зразків мазі.
Дослідження протимікробної активності зразків
мазі, що містили у своєму складі в якості активної
речовини тільки рослинний екстракт, показали, що
зразок мазі (склад № 1) не проявив необхідну
специфічну дію і тому введення дослідного
екстракту у концентрації 1% до складу мазі є
недоцільним.
Додавання
екстракту
горіха
волоського вуглекислотного у концентрації 5% до
складу мазі призводить до збільшення її
протимікробної активності (склад № 4) у
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порівнянні з маззю Мірамістин-Дарниця, але має
дещо нижчі показники активності у порівнянні з
композиціями мазі, що містять 3% і 5% ЕГВВ та
мірамістин, що свідчить про доцільність введення
до складу мазі вибраного екстракту.
Аналіз результатів впливу концентрації екстракту
горіха волоського вуглекислотного від 1% до 5% у
складі мазі
на протимікробну активність
розроблених композицій щодо музейних штамів
S. aureus ATCC 25923 і P. vulgaris АТСС 4636
показав, що концентрація 1% ЕГВВ у складі мазі є
недостатньою для прояву протимікробної дії мазі.
Збільшення концентрації дослідного екстракту від
1% до 3% призводить до значного збільшення
антибактеріальної активності мазі, подальше
підвищення
концентрації
екстракту
горіха
волоського вуглекислотного до 5% до збільшення
рівня її активності не призводить, тому введення до
складу
мазі
екстракту
горіха
волоського
вуглекислотного більш 3% є недоцільним.
Аналогічну тенденцію впливу концентрації
дослідного
екстракту
у
складі
мазі
на
протимікробну активність композицій спостерігали
й у відношенні решти тест-культур.
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of microorganisms. The strains of microorganisms
used in the experiments were obtained from the
Museum of Microorganisms of the SI “IMI NAMS”.
The studies used one-day cultures of microorganisms
grown on appropriate nutrient media – Müller-Hinton
agar for bacteria and Saburo agar for fungi Candida
albicans.
Results: Analysis of the effects of the concentration of
walnut carbon dioxide extract from 1% to 5% in the
ointment on the antimicrobial activity of the developed
compositions against museum strains of S. aureus
ATCC 25923 and P. vulgaris ATCC 4636 showed that
the concentration of 1% WCDE in the ointment is not
sufficient for manifestation antimicrobial action of
ointment. Increasing the concentration of the
experimental extract from 1% to 3% leads to a
significant increase in the antibacterial activity of the
ointment, further increasing the concentration of
walnut carbon dioxide extract to 5% does not lead to
an increase in the level of its activity, so the
introduction of ointment of walnut carbon dioxide
extract more than 3% is impractical. A similar
tendency of the effect of the concentration of the test
extract in the composition of the ointment on the
antimicrobial activity of the compositions was
observed in relation to the remaining test cultures.
Conclusions: Based on the results of the study of the
effect of the concentration of walnut carbon dioxide
extract in the ointment on the antimicrobial activity of
the developed compositions, its optimal concentration
of 3% relative to museum strains was established.
Keywords: local combination drug, walnut extract,
antimicrobial properties.
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Abstract
Background: Topical antimicrobial drugs occupy one
of the important places in the treatment of wounds
accompanied by infection of the skin and soft tissues.
An important component of medicines for topical use is
a component presented by an antiseptic, whose action
is aimed at eliminating the vital activity of pathogenic
microorganisms. When choosing an antiseptic for the
treatment of wounds and wound infections, a substance
with a versatile, broad or moderate spectrum of
activity active against mixed microflora having
antimicrobial properties is preferred.
The aim of the study: To investigate of antimicrobial
properties of combination ointment with different
concentration of walnut carbon dioxide extract and
choice of optimal concentration of experimental
extract in ointment composition.
Materials
and
Methods:
Determination
of
antimicrobial properties of ointment based on walnut
carbon dioxide extract was carried out by the method
of diffusion into agar gel in the modification of
“wells”. The antimicrobial activity of the ointment
samples was studied in respect of 8 museum test strains
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