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Таким чином, питання доцільності опрацюван-
ня нормативно-правової бази фармацевтичної
розробки лікарських засобів на основі наномате-
ріалів в Україні є беззаперечним. У цьому напря-
мі зроблені перші кроки, але питання впрова-
дження у виробництво лікарських засобів на ос-
нові наноматеріалів ще є далеким від вирішення.
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Існуючі методи лікування бактеріального ке-
ратиту не завжди забезпечують позитивний тера-
певтичний ефект і не запобігають виникненню ре-
цидивів. Основною причиною цього є розвиток
стійкості мікроорганізмів до антибіотиків. Вико-
ристання наночастинок срібла, яким притаман-
ні антибактеріальні властивості, може бути пер-
спективним для лікування бактеріального кера-
титу. Однак вплив наночастинок срібла на струк-
туру рогівки вивчено недостатньо.
Мета: дослідити вплив інстиляцій колоїдного

розчину наночастинок срібла розміром 30 нм на
ультраструктуру епітелію і строми рогівки кролика.
У кон’юнктивальну порожнину кроликів три-

чі на день інстилювали колоїдний розчин наноча-
стинок срібла розміром 30 нм. На 15-ту і 30-ту
добу експерименту оцінювали ультраструктурні
зміни клітин переднього епітелію і строми рогів-
ки, зміни сполучнотканинних пластинок і колаге-
нових фібрил строми. Установлено, що вплив на-
ночастинок срібла викликає в поверхневих кліти-
нах переднього епітелію рогівки збільшення кіль-
кості рибосом, гідропічні зміни мембранних орга-
нел; у всіх клітинах базального шару — збільшен-
ня кількості рибосом, в поодиноких клітинах —
деструкцію окремих органел. У стромі спостеріга-
ється набряк основної речовини, визначаються ді-
лянки розшарування, гомогенізації або фрагмен-
тації пучків колагенових фібрил. Виразність дис-
трофічних змін наростає в міру збільшення трива-
лості інстиляцій наночастинок срібла.
Висновки. Щоденні інстиляції в кон’юнкти-

вальну порожнину колоїдного розчину наночас-

тинок срібла розміром 30 нм курсом 15 і 30 діб
викликають дистрофічні зміни поверхневих і
базальних клітин переднього епітелію рогівки.
У стромі рогівки виявляються дистрофічні зміни
кератоцитів, порушення архітектоніки сполучно-
тканинних пластинок, розшарування і фрагмен-
тація колагенових фібрил.
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ультраструктура епітелію та строми рогівки.
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Серед перспективних засобів на ринку нових
протимікробних агентів, пов’язаних з нанотехно-
логіями, одну з перших позицій посідають нано-
частинки (НЧ) срібла, які мають широкий діапа-
зон протимікробної активності та рентабельні
процеси синтезу. Поміж речовин, що можуть
бути застосовані для конструювання композит-
них НЧ срібла, знаходяться антиоксиданти, у
тому числі похідні 3-гідроксипіридину.
Мета роботи — вивчити вплив НЧ срібла,

стабілізованих 2-етил-6-метил-3-гідроксипіриди-
ну сукцинатом (мексидолом) та полвінілпіролі-
доном (ПВП) на контамінацію мікроорганізма-
ми зразків акрилової стоматологічної пластмаси.
У ході експерименту конденсат НЧ срібла, одер-
жаний шляхом електронно-променевої техно-
логії, стабілізували в рідкому середовищі за до-
помогою субстанцій мексидолу і ПВП. Одержа-
ну нанорідину вивчали за допомогою лазерної
кореляційної спектроскопії та атомно-емісійної
спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою і
використовували для дезінфекції зразків сто-
матологічної пластмаси «Фторакс», контаміно-
ваних еталонними штамами мікроорганізмів
S. aureus, S. epidermidis, E. faecalis, E. coli та
C. albicans, з подальшим визначенням мікробно-
го числа у змивах зі зразків. Показано, що рідка
дисперсна система, виготовлена шляхом солюбі-
лізації та стабілізації конденсату НЧ срібла мек-
сидолом та ПВП, стабільна і в значній кількості
містить дрібні НЧ (до 50 нм). Обробка пластма-
си «Фторакс» цією рідиною протягом 60 хв ефек-
тивно знижує мікробне обсіменіння зразків усіма
дослідженими штамами мікроорганізмів порів-
няно з контролем. Отже, рідина з НЧ срібла, ста-
білізованими мексидолом і ПВП, має перспекти-
ви подальшого дослідження і створення на її ос-
нові засобу для гігієнічної обробки знімних зуб-
них протезів з акрилових пластмас.




