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Різноманіття емульсій зумовлене їх специфічними властивостями, а
саме поєднанням полярної та неполярної фаз, можливістю додавання
різних біологічно активних компонентів, але найбільш затребуваними є
емульсії, які активно застосовуються в медичній практиці та яким
притаманні
антибактеріальні,
фунгіцидні,
ранозагоювальні,
дезінфікуючі властивості за рахунок ефекту зволоження шкіри та
глибокого проникнення до неї неполярної фази. Особливої уваги
заслуговують прямі концентровані емульсії, стабілізовані ПАР
природного походження [1, с. 105; 4, c. 17-24]. Нами було одержано
прямі емульсійні системи каприлово-каприкового тригліцериду,
стабілізованого сумішшю секоізоларицирезинол диглікозиду (нПАР) та
ізетіонаткокоїлом натрію (аПАР) у співвідношенні 0,15 : 1 (1 : 7).
У якості структуроутворювача використовували мірициловий спирт
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(гентріаконтанол-1) до 4,7% за масою. При такому співвідношенні
компонентів одержано агрегативно стійкі емульсійні системи
[1, с. 105; 2, c. 7-8]. Секоізоларицирезинол диглікозид (2,3-біс(3метокси-4-гідроксифенілен)бутан-1,4-діол диглікозид) було одержано з
насіння льону олійного (Linum usitatissimum) за методикою,
розробленою у Centre de Valorisation des Glucides et Produits Naturels
(м. Дюри, Франція) – ПАР, яка не дисоціює в розчинах, виключно
природного походження з вираженою біологічною активністю
[6, c. 26-29; 7, c. 21-23; 9, p. 1147-1157; 10, p. 299-311].
Метою нашої роботи було дослідження антибактеріальних
властивостей прямих концентрованих емульсій каприлово-каприкового
тригліцериду, які містять у якості нПАР секоізоларицирезинол
диглікозид із заміною у них водної фази гідрозолями наночастинок
алюмінію, цинку, арґентуму, бісмуту та мангану. Гідрозолі було
одержано класичними методами: алюмінію, цинку та мангану –
осадженням розчином амоніаку з подальшим диспергіюванням та
пептизацією, арґентуму – реакцією срібного дзеркала (з використанням
водного розчину D,L-глюкози зі співвідношенням масових
концентрацій 2 : 1), бісмуту – методом гідролізу. Одержані гідрозолі
наночастинок були агрегативно та кінетично стійкими протягом
тривалого часу (до 8-9 місяців) та зберігали свої індивідуальні
властивості (розмір частинок, концентрацію дисперсної фази, інтервал
дзета-потенціалу від 36 до 49 мВ та інтервал рН агрегативної стійкості
6,9–8,7 од.).
Окремо
до
неполярної
фази
було
введено
структуроутворювач з подальшим нагріванням до 85оС, що сприяло
гомогенізації фаз. У результаті охолодження до 25 оС утворювалася
пряма концентрована емульсія. Нашими експериментальними
дослідженнями доведено, що співвідношення концентрацій нПАР
(секоізоларицирезинол диглікозид) до аПАР (ізетіонаткокоїл натрію) є
0,15 : 1, а це, в свою чергу, дає можливість стабілізації більш ніж 8,5%
неполярної фази емульсії. При цьому була проведена заміна водної
фази вищенаведеними гідрозолями наночастинок.
Антибактеріальну активність було досліджено на таких
мікроорганізмах: St. aureus, E. coli, Ps. aeruginosa, Cl. perfringens та
B. subtilis. Культури висіювалися на поживні середовища МПБ, зокрема
Cl. perfringens, яка висіювалася на середовищі Вільсона-Блера у
стерилізовані чашки Петрі. Надалі диски фільтрувального паперу
окремо просочувалися гідрозолями наночастинок та емульсіями, які
замість водної фази містили вищенаведені гідрозолі. Для кожної
культури дослідження проводили у п’ятикратній повторюваності
(p<0,05). Усі культури знаходилися у термостаті при температурі 30 оС
протягом двох діб. Оцінка антибактеріальної активності полягала у
вимірюванні ареола навколо нанесеної плями, при цьому його
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збільшення вказувало на ефективність пригнічення емульсією того чи
іншого мікроорганізму. Найменша ефективність спостерігалася при
пригніченні росту E. coli та Cl. perfringens, хоча у випадку гідрозолів
мангану та бісмуту ефект збільшувався, що свідчить про пошкодженні
генетичного апарату мікроорганізму. Значне пригнічення росту
B. subtilis спостерігалося у випадку застосування гідрозолів бісмуту,
арґентуму та цинку, найменша – при заміні водної фази на гідрозоль
наночастинок алюмінію.
У випадку Ps. aeruginosa найбільш ефективними емульсійними
системами були ті, що містили наночастинки арґентуму та цинку, а
найменш – мангану та алюмінію.
При цьому слід зауважити, що активність наведених емульсійних
систем залежить виключно від природи наночастинок. Гідрозолі
арґентуму, цинку та бісмуту власне проявляють бактеріостатичну та
бактерицидну активність (у залежності від їх концентрації), а
заміщення ними водної фази при комбінації із секоізоларицирезинол
диглікозидом посилює вищезазначений ефект.
Також слід звернути увагу на те, що одержані гідрозолі
наночастинок мають майже нейтральне або слабколужне значення
агрегативної стійкості, що не впливає на стійкість емульсій.
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На сьогодні проблема дослідження антиоксидантної активності у
потенційних біологічно активних речовин не втрачає своєї актуальності та
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