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Збірник містить матеріали ІІ науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку», де розглянуто теоретичні та практичні питання за науковими
напрямками: синтез, аналіз, стандартизація біологічно активних сполук і лікарських
засобів; фітохімічні дослідження; фармацевтична технологія, біотехнологія та
гомеопатія; менеджмент та маркетинг у фармації, фармакоекономічні дослідження;
експериментальна та клінічна фармакологія і фармацевтична опіка; сучасна освіта
та підготовка спеціалістів фармації та медицини у закладах вищої освіти.
Видання призначено для широкого кола наукових, науково-педагогічних і
практичних працівників, викладачів закладів вищої освіти.
Матеріали подаються мовою оригіналу. За достовірність матеріалів відповідальність несуть автори.
The collection contains the materials of the IInd scientific-practical Internet conference with international participation «Pharmaceutical science and practice: problems,
achievements, development prospects». The publication considers theoretical and practical
issues in the scientific areas: synthesis, analysis, standardization of biologically active
compounds and drugs; phytochemical studies; pharmaceutical technology, biotechnology
and homeopathy; management and marketing in pharmacy, pharmacoeconomic research;
experimental and clinical pharmacology and pharmaceutical care; modern education and
training of specialists in pharmacy and medicine in institutions of higher education.
The publication is intended for a wide range of scientific, scientific and pedagogical
and practical workers, teachers of institutions of higher education. Materials are provided
in the original language. The authors are responsible for the reliability of the materials.
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На сьогоднішній день актуальним є пошук та розробка препаратів на
основі лікарської рослинної сировини, яка поряд із вираженою терапевтичною
дією матиме мінімум негативних реакцій, що дає можливість тривалого
безпечного застосування. Перспективними об'єктами для розробки нового
препарату можна вважати екстракт алое та екстракт кори дуба.
Екстракт алое містить у своєму складі органічні кислоти, яблучну і
янтарну кислоти, складні ефіри, феноли, поліуроніди, З-гликозил-хромоналоезін, хрізофанова кислота, антрони, гомонаталоін, эмолін, алоїн, наталоін,
рабарберон, емодін, алантоїн, фітонциди, вітаміни С, Е і групи В, бета-каротин,
мікро- та макроелементи та інші біологічно активні речовини. Препарати алое
мають протизапальну і знеболюючу дію. Екстракт алое якісно виконує свою
функцію біогенного стимулятора, прискорює процеси регенерації.
Екстракт кори дуба містить комплекс активних біологічних речовин, які
мають в'яжучу, імуностимулюючу, ообволакуючу, антацидну, протизапальну та
протимікробну дію. Основними біологічно активними речовинами густого
екстракту кори дуба є похідні галової, елагової, фенолкарбонової кислот,
катехінів та ін. Відоме використання кори дуба в стоматологічній практиці для
лікування різних запальних процесів слизової оболонки порожнини рота, у
тому числі й стоматиту. При лікуванні пародонтозу застосовується у складі
зубних паст, надає благотворну дію на тканини пародонта, володіючи
антисептичну, загоюючою і загальностимулюючу дією. Застосовується настій
на всіх стадіях лікування пародонтозу з метою усунення запалення.
У попередніх дослідженнях встановлено мембраностабілізуючу
активність сухого екстракту алое у дозі 3 мг/кг та визначено виражену
антибактеріальну активність у густого екстракта кори дуба у дозі 5 мг/кг. На їх
основі вченими НФаУ під керівництвом проф. Хохленкової Н.В. було
розроблено новий гель наступного складу: густий екстракт кори дубу – 5%,
сухий екстракт алое – 3%, карбопол 934Р – 3%, трометамол – 2,5%, ЕДТА –
0,05%, гліцерин –10%, ніпагін –
0,1%, фруктоза –10%, води очищеної до 100
%. Даний гель є перспективним для подальших доклінічних досліджень
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