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проведенных микробиологических исследований доказана высокая антими-
кробная активность образцов гелей с эфирными маслами (имбиря, шалфея 
мускатного, майорана и чайного дерева). Доказано наличие эффекта синер-
гизме эфирных масел. Обоснованно оптимальное содержание (имбиря и шал-
фея мускатного по 1%, майорана и чайного дерева по 0,5%). Данная концен-
трация эфирных масел обеспечивает антимикробное действие в отношении 
изученных культур, играют огромную роль в патогенезе заболеваний верхних 
дыхательных путей и слизистой оболочки носа. 

Ключевые слова: гель, верхние дыхательные пути, местное действие, эфирное 
масло, антибактериальная активность.

Summary
Pul V.V., Baranova I.I., Osolodchenko T.P. Study of antimicrobial activity of local 

action for the treatment of respiratory diseases.
We have with the help of technological, structural, mechanical and sensory re-

search samples gels developed for the treatment of diseases of the upper respira-
tory tract. The information were obtained experimentally and are presented in the 
table show that all the samples are characterized by modeling a wide spectrum of 
antibacterial activity against Grampositive and Gramnegative pathogenic bacteria 
in combination with pronounced fungicidal properties which are microbiologically 
tested for example Candida albicans. On the basis of microbiological studies proved 
the high antimicrobial activity of samples of the gels with essential oils (ginger, clary 
sage , marjoram and tea tree). Proved the presence of a synergistic effect of essential 
oils. Reasonably optimal content (ginger and clary sage to 1 %, marjoram and tea 
tree to 0.5 %). This concentration of essential oils provides antimicrobial activity 
against the studied crops play an important role in the pathogenesis of diseases of 
the upper respiratory tract and mucous membranes of the nose.

Key words: gel, upper respiratory tract, local action, essential oil, antibacterial 
activity.
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Вступ
Численні дослідження показали можливість ефективного викорис-

тання сапропелей у медицині (бальнеології, фармакології, грязеліку-
ванні) [3, 9, 10]. Сапропелі використовуються при хронічних захворю-
ваннях опорно-рухового апарату, периферичної та центральної нер-
вової системи, захворюваннях статевих органів, кишково-шлункового 
тракту, офтальмологічних, дерматологічних та інших захворюваннях 
[3, 7, 9, 10]. Дослідженнями встановлено, що при лікуванні сапропе-
лями покращується лімфо- і кровообіг, укріплюється судинна стінка, 
стимулюються функції вегетативної нервової системи. Сапропель 
стимулює метаболічні процеси в тканинах, підвищуючи кисневий об-
мін, сприяє активізації імунних реакцій організму, володіє антибакте-
ріальною дією, збагачує організм макро- і мікроелементами, вітаміна-
ми, амінокислотами, які легко засвоюються організмом [3, 7, 10]. 

Метою наших досліджень було вивчення антимікробних влас-
тивостей та гострої токсичності сапропелю родовища Прибич, що 
в Шацькому районі Волинської області. 

Матеріали та методи дослідження
Антимікробну активність сапропелю та рапи, яку отримували шля-

хом віджиму сапропелю, вивчали на базі лабораторії біохімії мікроор-
ганізмів і поживних середовищ ДЗ “Інститут мікробіології і імунології 
ім. І.І.Мечникова НАМН” методом дифузії в агар. Згідно з рекоменда-
ціями ВООЗ для оцінки антимікробної активності використовували 
тест-штами Staphylococcus aureus АТСС 25923, Escherichia coli АТСС 
25922, Pseudomonas aeruginosa АТСС 27853, Basillus subtilis АТСС 6633, 
Proteus vulgaris ATCC 4636, Candida albicans АТСС 885/653 [1, 2].

При оцінці антибактеріальних речовин застосовували наступні 
критерії: відсутність зон затримки росту мікроорганізмів навколо 
лунки, а також зони до 10 мм вказують на те, що мікроорганізм не 
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чутливий до препарату; зони затримки росту діаметром 10-15 мм 
- на малу чутливість культури; 15-25 мм розцінюються, як показ-
ник чутливості мікроорганізму; зони затримки росту, діаметр яких 
перевищує 25 мм, свідчить про високої чутливості мікроорганізмів 
до досліджуваних препаратів [2]. Для дослідження гострої токсич-
ності використовували масляний екстракт сапропелю 1:5 та спир-
товий екстракту сапропелю 1:5 (екстрагент 40% етанол), отримані 
методом мацерації. Гостру токсичність екстрактів вивчали шляхом 
нашкірного нанесення щурам [11]. Оцінку токсичності проводили 
за загальноприйнятою класифікацією Сидорова К.К. [11]. 

Усі отримані результати досліджень обробляли з використанням 
спеціальної програми Statistica 5,0 for Windows для ПК. Статистична 
обробка результатів проведених досліджень здійснена за допомогою 
коефіцієнтів Стьюдента (t) і Вилкоксона-Манна-Уитни (w) [8]. Експе-
риментальні тварини втримувалися в стандартних санітарних умовах 
згідно із санітарно-гігієнічними нормами й вимогам GLP. Усі експе-
рименти проводили в повній відповідності з «Загальними етичними 
принципами експериментів на тварин», які відповідають положен-
ням «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які вико-
ристовуються для експериментальних і інших наукових цілей» [5,6].

Отримані результати та їх обговорення
Результати дослідження антибактеріальної активності дослід-

них зразків, представлені в таблиці 1, вказують на незначну анти-
бактеріальну активність досліджуваного сапропелю до обраних 
тест-культур (за винятком Staphylococcus aureus). Рапа не виявляє 
антибактеріальну активність до досліджуваних тест-зразків, однак 
проявляє низька активність по відношенню до Candida aibicans.

Таблиця 1
Антибактеріальна активність дослідних зразків

Дослідні 
зразки

Діаметри зон затримки росту, мм  (n=3)
Staphylo-

coccus 
aureus 
АТСС 
25923

Escherichia 
coli АТСС 

25922

Pseudo-
monas 

aeruginosa 
АТСС 27853

Proteus 
vulgaris 
ATCC 
4636

Basillus 
subtilis 
АТСС 
6633

Candida 
aibicans 
ATCC 

653/885

Сапропель ріст 13,4±0,3 12,7±0,2 12,4±0,2 13,7±0,3 14,0±0,2
Рапа ріст ріст ріст ріст ріст 13,7±0,1

Відповідно до методичних рекомендацій при вивченні нового 
лікарського препарату обов'язковою характеристикою є досліджен-

ня токсичності, що дозволяє оцінити ступінь його безпеки. Чим 
ефективніше і безпечніше препарат, тим ширше можливості його 
застосування в медичній практиці. 

Наступним етапом нашого дослідження стало вивчення гострої 
токсичності екстрактів сапропелю. Враховуючи те, що в перспекти-
ві екстракти планується використовувати як засоби для зовнішньо-
го застосування, було вивчено їх можливу токсичну дію при одно-
разовому нашкірному нанесенні [11]. Гостру токсичність масляного 
та спиртового екстрактів сапропелю вивчали на білих безпородних 
щурах (по 6 тварин кожної статі), яким одноразово на вистрижені 
ділянки шкіри було нанесено зразки у максимальній дозі четвер-
того класу токсичності з урахуванням шляху введення (2810 мг/кг) 
[11]. Результати досліджень представлені в таблиці 2.

Таблиця 2
Вивчення гострої токсичності екстрактів сапропелю на щурах 

при нашкірному нанесенні, n=6

Група Стать Доза, 
мг/кг

Кількість тварин у 
групі Спостерігаємий 

ефектзагиблих живих

Інтактний 
контроль

Самці – 0 6 Шкірний покрив 
без змін

Самиці – 0 6 Шкірний покрив 
без змін

Екстракт 
сапропелю 
масляний 

Самці 2810 0 6 Шкірний покрив 
без змін

Самиці 2810 0 6 Шкірний покрив 
без змін

Екстракт 
сапропелю 
спиртовий 

Самці 2810 0 6 Шкірний покрив 
без змін

Самиці 2810 0 6 Шкірний покрив 
без змін

При спостереженні за тваринами протягом двох тижнів не було за-
фіксовано гибелі жодної з тварин та не було виявлено проявів інток-
сикації. Шкірні покриви і рефлекторна збудливість у всіх тварин після 
одноразового нанесення екстрактів сапропелю перебували без змін.

Результати проведеного дослідження свідчать про відсутність 
токсичного впливу масляного та спиртового екстрактів сапропелю 
при одноразовому нашкірному нанесенні щурам. 
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Таким чином, виходячи з проведених досліджень відповідно до 
загальноприйнятої класифікації К.К.Сидорова [13] досліджувані 
екстракти сапропелю відносяться до IV класу малотоксичних речо-
вин ( ЛД>2810 мг/кг).

Висновки
1. Результати мікробіологічних досліджень показали незначну 

антибактеріальну активність сапропелю до обраних тест-культур 
(Escherichia coli АТСС 25922, Pseudomonas aeruginosa АТСС 27853, 
Basillus subtilis АТСС 6633, Proteus vulgaris ATCC 4636, Candida 
albicans АТСС 885/653). 

2. При визначені показників гострої токсичності масляного та 
спиртового екстрактів сапропелю при нашкірному нанесенні вста-
новлено відсутність токсичної дії, що дозволило віднести їх до кла-
су малотоксичних речовин (IV клас токсичності). 

3. Отримані результати показують доцільність подальших дослі-
джень сапропелю та екстрактів на його основі. 
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 Резюме
Струс О.Є., Половко Н.П., Малоштан Л.М., Осолодченко Т.П. Дослідження 

властивостей сапропелю родовища Прибич.
Робота присвячена вивченню антимікробних властивостей та гострої ток-

сичності сапропелю родовища Прибич (Шацького району Волинської облас-
ті). За результатами мікробіологічних досліджень показано незначну анти-
бактеріальну активність сапропелю до обраних тест-культур (Escherichia coli 
АТСС 25922, Pseudomonas aeruginosa АТСС 27853, Basillus subtilis АТСС 6633, 
Proteus vulgaris ATCC 4636, Candida albicans АТСС 885/653). При визначенні 
показників гострої токсичності масляного та спиртового екстрактів сапропелю 
встановлено відсутність токсичної дії при нашкірному нанесенні. 

Ключові слова: сапропель, мікробіологічні дослідження, токсичність.

Резюме
Струс О.Е., Половко Н.П., Малоштан Л.М., Осолодченко Т.П. Исследова-

ние свойств сапропеля месторождения Прибич.
Работа посвящена изучению антимикробных свойств и острой токсичнос-

ти сапропеля месторождения Прибич (Шацкого района, Волынской области). 
На основании результатов микробиологических исследований установлена 
антибактериальная активность сапропеля к тест-культурам (Escherichia coli 
АТСС 25922, Pseudomonas aeruginosa АТСС 27853, Basillus subtilis АТСС 6633, 
Proteus vulgaris ATCC 4636, Candida albicans АТСС 885/653). При определении 
показателей острой токсичности масляного и спиртового экстракта сапропеля 
установлено отсутствие токсического действия при накожном нанесении.

Ключевые слова: сапропель, микробиологические исследования, токсич-
ность.

Summary
Strus O.E., Polovko N.P., Maloshtan L.M., Solodchenko Т.P. The study of the 

properties of sapropel deposits of Pribich.
The work is devoted to study of antimicrobial properties and acute toxicity of 

sapropel deposits of Pribich (Shatsky district, Volyn oblast). Based on the results of 
microbiological studies the antibacterial activity of sapropel to test cultures (Esch-
erichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Basillus subtilis, Proteus vulgaris, Candida 
albicans). When defi ning indicators of acute toxicity of oil and alcoholic extract of 
sapropel no toxic action for cutaneous application.

Key words: sapropel, microbiological studies, toxicity.
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