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Також встановлено, що за впливом на перебіг запа-
лення, спричиненого карагенгіном, екстракт «Прунофіт» 
виявляє незначну перевагу над препаратом порівнян-
ня силібором, який викликав помірний ефект на ранній 
стадії розвитку запальної реакції (антиексудативна ак-
тивність – 22,9%), та виявляв тенденцію до зменшення 
набряку у простагландиновій фазі (відсутність статис-
тичної значущості)��

слід також зазначити, що екстракт «Прунофіт» та 
препарат порівняння силібор значно поступалися за ви-
разністю протизапального ефекту референс-препарату 
ортофен, який виявляв максимальну активність на 3-ю 
год�� експерименту та зменшував величину набряку на 
56,3 % (табл�� 1)��

Аналіз експериментальних даних (табл�� 2) показав, що 
екстракт «Прунофіт» та референс-препарат силібор вияв-
ляли в умовах формалінового запалення помірну протиза-
пальну дію, зменшуючи набряк на 29 % та 26,2 % відповід-
но, при цьому істотно поступалися препарату порівняння 
ортофен (антиексудативна активність складала 64,3 %)��

Враховуючи дані літератури щодо механізму флогот-
ропного впливу формаліну, можна зробити припущення, 
що спроможність екстракту «Прунофіт» зменшувати ви-
разність набряку, спричиненого формаліном, обумовлена 
антагонізмом з медіаторами запалення та здатністю за-
побігати деструкції мембранних білків��

Висновки
1. Вивчення антиексудативних властивостей 

екстракту «Прунофіт» у дозі 200 мг/кг на моделі 
карагенінового набряку кінцівки у щурів показало 
тенденцію до помірного гальмування кінінової сис-
теми та пригнічення синтезу простагландинів.

2. дослідження протизапальної дії екстракту 
«Прунофіт» у дозі 200 мг/кг на моделі формаліно-
вого ураження кінцівки мишей виявило незначний 
його вплив на гальмування утворення прозапаль-
них агентів (брадикініну, простагландинів, цикло-
оксигенази).

3. антиексудативна активність екстракту «Пру-
нофіт» у дозі 200 мг/кг була на рівні першого пре-
парату порівняння силібор у дозі 25 мг/кг, та посту-
палася активності другому препарату порівняння 
ортофен у дозі 8 мг/кг.

4. Помірні протизапальні властивості екстра-
кту «Прунофіт», ймовірно, опосередковуються че-
рез наявність в його хімічному складі фенольних 
сполук: гідроксикоричних кислот (неохлорогенова 
кислота 3570±42 мг/кг, 0,27%) та антоціанів (ціані-
дин-3-рутинозид – 66 мг/кг, ціанідин -3-глюкозид 
– 27 мг/кг).

Таблиця 1
Вплив екстракту «Прунофіт» на ексудативну фазу запалення на моделі карагенінового набряку у щурів (n=6)

Група тварин
1 год 2 год 3 год

∆V, у.о. Па, % ∆V, у.о. Па, % ∆V, у.о. Па, %
Контрольна патологія 21,8±1,2 - 27,7±1,7 - 34,3±2,5 -
Прунофіт, 200 мл/кг 16,2±1,8* 26,0 20,7±1,5* 25,3 27,0±2,0*/** 21,3
силібор, 25 мг/кг 16,8±1,2* 22,9 23,0±1,3* 16,9 28,5±1,2** 17,0
Ортофен, 8 мг/кг 14,3±1,6* 34,4 16,0±1,8* 42,2 15,0±1,4* 56,3

Примітки: * – відхилення достовірне щодо контрольної патології, р≤0,05; ** – відхилення достовірне щодо препарату порівняння 
ортофен, р≤0,05; ∆V – різниця між об’ємом кінцівки до початку досліду та у зазначений термін після введення флогогену;
ПА – протизапальна активність, %; n – кількість тварин у групі.

Таблиця 2
Вплив екстракту «Прунофіт» на ексудативну фазу запалення на моделі формалінового набряку у мишей (n=6)

Показник / група Контрольна патологія Прунофіт, 200 мг/кг Силібор, 25 мг/кг Ортофен, 8 мг/кг
∆М, г 94,66±4,48 67,17±2,96*/** 69,83±3,24*/** 33,83±2,98*
ПА, % - 29,0 26,2 64,3

Примітки: * – відхилення достовірне щодо контрольної патології, р≤0,05; ** – відхилення достовірне щодо препарату порівняння 
ортофен, р≤0,05; ∆М – різниця між масою набряклої та не набряклої кінцівки; ПА – протизапальна активність; n – кількість
тварин у групі.
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