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same time, there was a progressive decrease in catalase activity in the 
studied tissues throughout the experiment and an increase in the content 
of protein with enzymatic activity - ceruloplasmin in serum��

The positive effect of the herbal remedy resveratrol on the indices of the 
antioxidant system, which at the end of the study were almost at the level of 
rats of intact control, was established��

The results confirm the antioxidant properties of resveratrol, which 
allows its further research to be included in the treatment regimen of 
cancer patients��

стану печінки, який був на рівні відомого та популяр-
ного лікарського засобу гепатопротектору «силібор» 
[14, 20]�� Іншими експериментальними дослідження-
ми доведена мембраностабілізуюча, антиоксидантна, 
пребіотична та частково антиексудативна (на моделі 
зимозанового набряку) активність відібраного екстра-
кту з плодів сливи домашньої, що містить волокна, 
який умовно названий «Прунофіт» [12, 16, 18]��

Враховуючи хімічний склад екстракту «Прунофіт», 
до складу якого входять фенольні сполуки, які в свою 
чергу можуть виявляти протизапальні властивості 
[17], доцільним було вивчити вплив досліджуваного 
екстракту на ексудативні процеси, викликані різними 
флогенними агентами��

Метою експериментальних досліджень було під-
твердження антиексудативних властивостей екстракту 
«Прунофіт» через вивчення його впливу на активність 
прозапальних ензимів–простагландинсинтетази, цик-
лооксигенази (за моделлю карагенінового набряку) 
та на вміст запальних медіаторів – біогенних амінів й 
лейкотриєнів (за методом формалінового набряку)��

Матеріали та методи дослідження
Об’єктом дослідження був сухий екстракт з плодів 

сливи домашньої (Prunus domestica) L. родини 
Rosaceae сорту «угорка» (СеВ, «Прунофіт»), відібра-
ний в результаті попередніх скринінгових досліджень 
з вивчення послаблювальної та гепатопротекторної ак-
тивності чотирьох фітооб’єктів�� Екстракт «Прунофіт» 
отриманий та стандартизований (за вмістом нейтраль-
них цукрів) співробітниками кафедри хімії природних 
сполук НФаУ�� Згідно фітохімічного аналізу досліджу-

Різноманітність та унікальність рослинного світу 
здавна використовується людством для профілактики 
та лікування будь-яких хвороб�� Часом та досвідом без-
перечно доведені переваги фітотерапії у порівнянні з 
використанням синтетичних лікарських засобів��

У нашому випадку представлені експериментальні 
дані з виявлення протизапальної активності екстракту з 
плодів сливи домашньої, які є логічним продовженням 
експериментів з вивчення фармакологічних властивостей 
зазначеної рослинної сировини��

Згідно з даними літератури щодо використання 
плодів сливи домашньої у народній медицині та з да-
ними фітохімічного аналізу, проведені фармакологіч-
ні дослідження з вивчення послаблювальних та гепа-
топротекторних властивостей екстрактів, одержаних 
з зазначеної рослинної сировини [1, 5, 6, 15]�� Так, у 
результаті первинного фармакологічного скринінгу з 
вивчення послаблювальних властивостей на моделі ло-
перамід-індукованого запору серед вперше представ-
лених чотирьох екстрактів з плодів сливи домашньої 
були виявлені найбільш ефективні – екстракт, який 
містить волокна (сЕВ), та екстракт з полісахаридним 
комплексом (сЕПК)�� На моделі порушення перисталь-
тики кишечнику барієм хлориду було підтверджено 
послаблювальні властивості екстрактів сЕВ та сЕПК, 
а також виявлено екстракт сЕВ як найактивніший за 
збільшенням швидкості проходження контрастної ма-
си по кишечнику мишей в умовноефективній дозі 200 
мг/кг [13]�� Щодо вивчення гепатопротекторних влас-
тивостей екстрактів з плодів сливи, то було доведено 
нормалізуючий вплив екстракту сЕВ (в умовноефек-
тивній дозі 200 мг/кг) на показники функціонального 
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