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Боротьба  з  розповсюдженням  штамів 
мікроорганізмів  з  високим рівнем резистентності  до 
антибіотиків,  хіміотерапевтичних  препаратів  та 
антисептиків  –  найважливіша  проблема  сучасної 
медицини  та  фармації.  Одним  з  альтернативних 
джерел  для  створення  антимікробних  засобів  є 
лікарські  рослини.  В  сучасній  практиці  лікування 
багатьох гнійно-запальних захворювань застосовують 
фітотерапію.  Використання рослинної  сировини при 
створенні антибактеріальних препаратів зумовлено її 
доступністю,  а  також,  в  більшості  випадків,  її 
низькою  токсичністю,  відсутністю  звикання  і 
негативних  побічних  явищ,  можливістю 
довготривалого застосування лікарських засобів серед 
дорослих  та  дітей.  Стійкість  мікроорганізмів  до 
фітопрепаратів  утворюється  повільніше,  ніж  до 
синтетичних лікарських засобів.  Отже,  пошук нових 
видів рослин з вираженою антимікробною активністю 
дозволить  поширити  арсенал  існуючих  лікарських 
засобів  і  сприятиме  здійсненню  індивідуального 
підходу до лікування хворих [1, 11].

Вибір  кизилу  (Cornus  mas  L.)  з  родини 
деренові  (Cornaceae  Dumort.),  як  сировини  для 
одержання  антимікробного  засобу,  обумовлений 
значним  вмістом  в  ньому  біологічно  активних 
речовин:  фенольних сполук,  ізопреноїдів  та  ін.  Так, 
листя  кизилу  містить  вуглеводи;  іридоїди: 
секологанін  –  0,1%,  корнін;  вітаміни:  аскорбінову 
кислоту,  токофероли;  кофейну  і 
гексагідроксидифенову  кислоти,  похідні  галової  та 
елагової  кислот;  флавоноїди:  кверцетин,  кемпферол, 
проціанідин;  дубильні  речовини – 7-17,6%,  макро-  і 
мікроелементи. У корі виявлені вуглеводи, органічні 
кислоти, іридоїд корнін, дубильні речовини – до 25%. 
Відомо  широке  використання  плодів,  листя  і  кори 
гілок  кизилу  в  народній  медицині  як  в’яжучого, 
антимікробного,  протизапального,  протицинготного, 
жарознижуючого,  тонізуючого,  жовчогінного, 
сечогінного,  протималярійного засобу для лікування 
захворювань  шлунково-кишкового  тракту,  верхніх 
дихальних  шляхів,  шкіри,  нирок,  порушень  обміну 

речовин та ін. [1,5-8,10]. В попередніх роботах нами 
проведено  макро-  і  мікроелементний,  ефіроолійний, 
аміно- та жирнокислотний аналіз сировини кизилу [5, 
7, 8].

Метою  даної  роботи  було  вивчення 
антимікробної та протигрибкової активності настойок 
і густих водних екстрактів, одержаних з листя і кори 
гілок  кизилу.  Із  літературних  джерел  відомо,  що 
раніше були проведені тільки попередні дослідження 
антимікробної активності кизилу [1, 10]. 

Матеріали і методи дослідження
Об’єкти  дослідження  –  експериментальні 

серії  густих водних екстрактів і  40 і  70 % спиртові 
настойки з листя та кори гілок кизилу, які одержували 
за  загальновідомими  фармакопейними  методиками 
[4].  Сировину  для  дослідження  заготовляли  у 
ботанічному  саду  НФаУ:  гілки  кизилу  –  у  квітні, 
листя – у липні 2009 року.

Антимікробну  активність  досліджуваних 
об’єктів  вивчали  загальноприйнятим  у 
мікробіологічній  практиці  методом  дифузії  в  агар 
(метод  «колодязів»).  Для  дослідження 
використовували  музейні  штами:  Staphylococcus 
aureus  ATCC  25933,  Escherichia  coli  ATCC  25922, 
Pseudomonas  aeruginosa  ATCC  27853,  Bacillus 
anthracoides  DICK  1312,  Streptocoсcus  pneumoniae 
ATCC 49619, Klebsiella pneumoniae K-7 NCTC 9127, 
Candida  albicans  ATCC  885-653,  одержані  з  філії 
музею  мікроорганізмів  ДУ  «ІМІ  ім.  І.І.  Мечникова 
НАМН  України».  У  якості  живильного  середовища 
застосовували  середовище  Мюлера-Хінтона  за 
наказом  №167  МОЗ  України.  Оптична  щільність 
мікробної  суспензії  мікроорганізмів  відповідала  0,5 
одиниць за шкалою MacFarland [2,3].

В якості контролю для спиртових настойок з 
листя  та  кори  гілок  кизилу  застосовували  чисті 
розчинники  у  концентраціях,  що  відповідають  їх 
вмісту у препаратах, в якості препарату порівняння – 
0,25%  спиртовий  розчин  рослинного  препарату 
хлорофіліпту [9].

Для  статистичної  обробки  отриманих даних 
використовували метод Ст'юдента.

Результати дослідження та їх обговорення
Результати  досліджень  антимікробної 

активності  40  і  70%  настойок  та  густих  водних 
екстрактів  з  листя  і  кори  гілок  кизилу  наведені  в 
таблиці 1.

Таблиця 1. Антимікробна активність екстрактів з листя та кори гілок кизилу методом дифузії в агар

Тест-мікроорганізм
Діаметр зони затримки росту мікроорганізмів, мм*

№1 №2 №3 №4 №5 №6

S. aureus ATCC 25933 21,3±1,5 20,5±0,9 13,0±1,1 15,5±0,9 16,3±1,5 20,0±0,1

E. coli  ATCC 25922 16,5±0,9 12,3±1,5 11,6±0,1 11,0±0,8 ріст ріст
P. aeruginosa ATCC 27853 19,3±1,5 14,0±0,1 13,5±0,9 16,5±0,9 19,0±0,1 14,0±0,1
B. anthracoides DICK 1312 18,7±1,0 15,5±0,9 12,5±0,9 ріст 16,1±1,4 13,0±0,1
S. pneumoniae ATCC 49619 22,1±1,4 19,6±0,1 14,7±1,4 14,5±0,9 15,2±0,9 16,5±0,9
K. pneumoniae  К-7 NCТC 19,2±0,6 19,5±0,9 12,4±1,2 12,0±0,1 12,7±0,1 13,5±0,1
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9127
C. albicans ATCC 885-653 ріст ріст ріст ріст ріст 12,0±0,1

Примітка: *  n=6,  p≤0,05; №1 – 40% настойка листя кизилу; №2 – 70% настойка листя кизилу; №3 – 40% 
настойка кори гілок кизилу; №4 – густий водний екстракт листя кизилу; №5 – густий водний екстракт кори 
гілок кизилу; №6 – 0,25 % спиртовий розчин хлорофіліпту (1:10).

Аналізуючи отримані дані відмічаємо, що 40 і 
70%  настойки  з  листя  кизилу  проявляють 
антимікробну  активність  у  відношенні  достатньо 
широкого  кола  мікроорганізмів:  S.  pneumoniae,  S. 
aureus, P. aeruginosa, K. pneumoniae, B. anthracoides і 
E. coli. 

За  даними  таблиці  1,  при  порівнянні  зон 
гальмування  росту  навколо  лунок  із  внесеними 
зразками  (40  та  70%  настойок  листя  кизилу), 
встановлено  відсутність  лінійної  кореляції  між 
зростанням  концентрації  етанолу  у  досліджуваних 
об’єктах  з  листя  кизилу та  рівнем їх  антимікробної 
активності.  Тому  можливо  вважати  недоцільним 
подальші дослідження 70% настойки листя кизилу. 

40%  настойка  кори  гілок  та  густі  водні 
екстракти  з  листя  і  кори  гілок  кизилу  проявляють 
помірну  антимікробну  активність,  оскільки  діаметр 
зон затримки росту навколо лунок з даними зразками 
коливається в основному у межах 11,0 – 16,0 мм.

За  результатами  проведеного  вивчення 
активності зразків №1-5 по відношенню до C. albicans 
протигрибкової дії не виявлено.

Висновки:
1. За результатами досліджень методом дифузії в агар 
встановлено антимікробну активність  екстрактів  з 
листя  та  кори  гілок  кизилу  по  відношенню  до  S. 
pneumoniae, S. aureus, P. aeruginosa, K. pneumoniae, B. 
anthracoides  і  E.  coli;  по  відношенню до  C.  albicans 
протигрибкової дії у них не виявлено.
2. Більш виражену антимікробну активність мають 40 
і 70% настойки листя, ніж 40% настойка кори гілок та 
густі водні екстракти з листя і кори гілок кизилу.
3.  На  підставі  проведеного  мікробіологічного 
вивчення  екстракти  з  листя  кизилу  можна  вважати 
перспективними  для  створення  на  їх  основі  нових 
антимікробних засобів. 
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It were found antimicrobial activity to S. pneumoniae, S. 
aureus, P. aeruginosa, K. pneumoniae, B. anthracoides 
and E. coli of extracts from leaves and bark of branches of 
Сornelian cherry dogwood (Cornus mas L.) using the agar 
diffusion method. It was not found antifungal activity to 
C. albicans. Tincture of the leaves (40 and 70% alcohol) 
have higher antimicrobial activity than the tincture of the 
bark of branches (40%) and dense aqueous extracts of 
leaves and bark of branches of the Сornelian cherry 
dogwood.
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