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Б і о л о г і я  т а  ф а р м а ц і я

вважається часом наставання анестезії�� Корпус приладу 
щільно притискається до досліджуваної ділянки шкіри і 
уколом голки приладу, з’єднаної зі шкалою виміру, визна-
чали глибину больової чутливості�� Ця глибина, одержана 
до нанесення анестетику, і використовується як поріг бо-
льової чутливості�� 

Визначення наявності анестезуючих властивостей 
проводили на моделі анестезії ока кроля [1]�� Дослід про-
водили на 25 кролях-самцях, яких розподіляли на 5 груп 
по 5 кролів у кожній�� Статистичну обробку отриманих 
результатів проводили за допомогою пакета Statistica 6��0 
(Stat Soft Inc��, USA)�� Результати вважались статистично 
достовірними при P< 0,05 [2]��

Тваринам 1-ої групи закладали за нижню повіку 
по 0,1 г досліджуваного зразка концентрату аерозолю 
при 37 °С маси із вмістом 1 % анестезину; тваринам 
2-ої групи закладали таку ж кількість зразка із вмістом 
2 % анестезину; 3-ої групи – 3 % анестезину; 4-ої гру-
пи – 4 % анестезину; 5-ої групи – 5 % анестезину�� Че-
рез 30 сек після початку експерименту подразнювали 
кон’юнктиву, проводячи кінським волосом по поверхні 
ока від зовнішнього кута в напрямку зіниці, що викли-
кало примружування ока�� Подразнення повторювали 
через кожні 10 сек�� Швидкість появи місцевої анестезії 
в сек визначали за часом від закладання досліджува-
ного зразка до зникнення реакції при подразненні ока�� 
Тривалість дії анестезуючої речовини в сек визначали 
за часом відновлення реакції ока на подразнення�� 

З моменту появи перших суб’єктивних відчуттів (час 
наступання анестезії) через певні інтервали часу (5-10 хв) 
визначали глибину анестезії по глибині занурення голки 
приладу, що приймали за максимум анестезії�� Час, впро-
довж якого голка викликає больові відчуття, при глибині 
занурення рівному пороговому, фіксували як закінчення 
анестезуючого ефекту��

результати дослідження та їх обговорення
Анестезин до складу основи концентрату аерозолю 

вводили у кількості від 1 до 5 % з кроком збільшення 1%�� 
Враховуючи фізико-хімічні властивості анестезину – роз-

чинність, його вводили до складу основи у формі розчи-
ну в етанолі�� Результати дослідження наведено на рис�� 2 
(х±SE, P < 0��05)��

Аналіз даних, наведених на рис�� 3, показує, що 
збільшення концентрації анестезину у складі концен-
трату аерозолю призводить до підвищення анестезую-
чої активності препарату�� 

При підвищенні концентрації анестезину від 1 % до 
5 % швидкість появи анестезії та термін її тривалості 
підвищується зі 160 с до 265 с та зі 143 с до 78 с від-
повідно�� Порівняльний аналіз даних рис��2 показує, що 
за показниками появи анестезії та терміну її дії кон-
центрація анестезину 5 % є оптимальною��

Проведені дослідження з визначення часу наставання, 
тривалості та глибини анестезії дали підставу відібрати 
для створення лікарського засобу анестетик анестезин з 
концентрацією 5 %��

З метою встановлення оптимального способу вве-
дення анестезину до складу концентрату нами анес-
тезин до складу основи введений у формі суспензії з 
поліетиленоксидом 400 (зразок 1), суспензії з гліцери-
ном (зразок 2), суспензії з пропіленгліколем (зразок 3) 
у концентрації 5 % [10]�� Для порівняння наведені також 
дані зразка, де анестезин до складу основи був введе-
ний у формі розчину в етанолі (зразок 4)�� Результати 
досліджень анестезуючої активності модельних зразків 
в залежності від способу введення наведено на рис�� 3 
(х±SE, P< 0��05)��

Результати даних, наведених на рис�� 3, свідчать, що 
швидкість появи анестезії та термін її існування для 
зразків 1 та 2, де анестезин до складу основи введе-
ний у формі суспензії з поліетиленоксидом 400 та сус-
пензії з гліцерином відповідно були значно меншими 
у порівнянні зі зразками 3 та 4�� Так, швидкість появи 
анестезії для зразків 3 та 4 становила 221 с та 287 с; 
тривалість дії анестезину для цих зразків – 97 с та 82 с 
відповідно�� 

Отже, порівняльний аналіз отриманих даних показав 
доцільність введення анестезину до складу основи у фор-
мі розчину в етанолі (зразок 4)�� 
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Рис. 3. Анестезуюча активність модельних зразків аерозолю в залежності від способу введення анестезину
до основи аерозолю.




