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Б і о л о г і я  т а  ф а р м а ц і я

сенні досліджуваного гелю�� Для цього за дві доби до 
початку дослідження ретельно відстригали ножицями 
на спині симетричні ділянки розміром 7×8 см�� Правий 
бік слугував для аплікації досліджуваного гелю, лівий 
– для контролю�� Оцінку вираженості еритеми прово-
дили через 4 години [2]��

Вивчення подразнювальної дії на слизову оболон-
ку ока проводили на 7 кролях масою 1,8-2,0 кг на мо-
делі «кон’юктивальної проби» шляхом закапування 
1 краплі 2% суміші гелю в 3% крохмальному слизі в 
кон’юктивальний мішок правого ока, ліве око слугувало 
контролем�� спостереження за станом слизової проводи-
ли через 1, 2 та 24 год��, а потім на 7-у добу та відзначали 
стан очей: гіперемію, набряклість кон’юктиви, сльозоте-
чу, реакцію зіниць на світло, стан щілини ока [6]��

З метою встановлення протизапальної активності 
нового гелю використовували модель гострого асеп-
тичного запалення у щурів, яку відтворювали на білих 
нелінійних щурах обох статей масою 180,0-200,0 г�� Як 
прозапальний агент використовували 1% розчин кара-
геніну об’ємом 0,05 мл, який вводили субплантарно�� 
Об’єм стоп щурів вимірювали до та через 0,5, 1, 2 та 
3 год�� після введення флогогену [4]�� Відразу після від-
творення запальної реакції тонким шаром наносили 
досліджуваний гель та референс-препарат на ділянку, 
де розвивалося запалення��

Репаративну активність досліджували на моделі 
лінійної рани�� Досліди проводили на білих нелінійних 
щурах обох статей масою 180,0-200,0 г, яким розрі-
зали шкіру спини та накладали шов�� Дослідження ре-
паративної активності гелю проводили на 4, 8, 12, 16 
та 20-у добу спостереження з урахуванням характеру 
клінічного перебігу (наявність нагноєння, часу пов-
ного відторгнення струпу, часу та динаміки повного 
зростання країв рани) [1, 7]��

Протизапальну та репаративну активність оцінювали 
шляхом порівняння із показниками групи тварин конт-
рольної патології (неліковані тварини) та групи щурів, 
яких лікували референс-препаратом (аналог за фарма-
кологічною дією і показанням до застосування) – маззю 
«Вундехіл» («Ейм», Україна)��

При роботі з тваринами дотримувалися закону Ук-
раїни «Про захист тварин від жорстокого поводжен-
ня» №3477-ІV від 21��02��2006 р��», «Загальних етичних 
принципів експериментів на тваринах» (Україна, 2001) 
у відповідності до положень «Європейської конвенції 
про захист хребетних тварин, які використовуються для 
експериментальних та інших наукових цілей» (страс-
бург, 1985)��

Токсикологічне вивчення гелю (розподіл тварин по 
групам та спосіб введення) проводили керуючись мето-
дичними рекомендаціями Державного Фармакологічного 

Рис. 1. Антиексудативна активність 2 % гелю на основі шоломниці байкальської на моделі карагенінового 
набряку у щурів, n=6.

Примітка. * – р < 0,05.


