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Лікарські рослини, особливо ті, які людство здавна 
використовує у народній медицині, є джерелом числен-
них біологічно активних речовин (флавоноїдів, гідрок-
сикоричних кислот, дубильних речовин, органічних 
кислот тощо). Комплекс речовин, які містяться в рос-
линах, зумовлює полівалентність їх дії, впливаючи на 
різні системи та органи людського організму [2, 3, 7, 
12]. Протягом останніх десятиліть науковців цікавить 
фітохімічний склад та фармакологічні властивості 
рослинних матеріалів, що належать до родини кип-
рейні (Onagraceae). Спочатку це було пов’язано лише 
хемотаксономією, бо різні види даної родини, містять 
велику кількість флавоноїдів, які часто розглядають-
ся як важливі хемотаксономічні маркери [17]. Однак 
пізніше було встановлено, що рослини цього роду за-
вдяки різноманітності представників та багатогран-
ності біологічно активних речовин є перспективною 
сировиною для вивчення їх складу та властивостей для 
подальшого обґрунтованого застосування у медичній 
практиці [19].

Хамерій вузьколистий (Chamerion angustifolium L.) 
– рослина роду Іван-чай (Chamerion) родини кип-

рейні (Onagraceae), який здавна використовується у 
народній медицині як заспокійливий, антимікробний, 
в’яжучий, знеболювальний, ранозагоювальний, проти-
запальний, потогінний, пом’якшувальний та антискле-
ротичний засіб [13]. 

З використанням методів високоефективної рідин-
ної хроматографії у траві хамерію вузьколистого нами 
було ідентифіковано та встановлено кількісний вміст 
індивідуальних сполук фенольного характеру (гідрок-
сикоричних кислот – хлорогенової, розмаринової, 
кофейної, п-кумарової; флавоноїдів – рутину, гіперо-
зиду, лютеоліну, ізокверцитрину, апігеніну; компо-
нентів дубильних речовин – катехіну, епігалокатехіну, 
епікатехіну, епікатехін галату; вільної галової кисло-
ти). Спектрофотометричним методом у траві хамерію 
вузьколистого встановлено значний вміст дубильних 
речовин (24,23 %), суми флавоноїдів (12,52 %), суми 
гідроксикоричних кислот (9,75 %), суми простих фе-
нолів (19,98 %) [18].

Відомо, що сполуки фенольного характеру мають 
здатність послаблювати ексудативний компонент запаль-
ної реакції (спостерігається значне зменшення ексудації 
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The article substantiates the prerequisites for the development of the 
section "Identification" for inclusion of the monograph "Black currants 
dried fruits" and "Black currants fresh fruits" to the State Pharmacopoeia 
of Ukraine. Identification methods for anthocyanins by thin layer 
chromatography were developed. The analysis of various samples of 
black currant dried and fresh fruit in the conditions of the developed 
methods was carried out. The possibility of including the section 
"Identification C" the identification of anthocyanins in the projects of 
national monographs "Black currants dried fruit" and "Black currant 
fresh fruit" was proven.
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та набряку) [1, 4, 8]. Тому метою нашої роботи було до-
слідити вплив ліофілізованого екстракту трави хамерію 
вузьколистого на перебіг карагенінового та зимозанового 
набряку у щурів.

Матеріали та методи дослідження
Дослідження проведено на 50 нелінійних білих щурах-

самцях масою 180-200 г. Піддослідні тварини отримува-
ли стандартне харчування та перебували у стандартних 
умовах віварію НФаУ [6, 10]. Експерименти проводили 
відповідно до правил «Європейської конвенції по захисту 
хребетних тварин, яких використовують для експеримен-
тальних та наукових цілей» [15]. Рандомізацію піддослід-
них тварин проводили методом випадкової вибірки.

Досліджуваний ліофілізований екстракт трави xамерію 
(ЛЕТХ) отримано на кафедрі фармакогнозії з медичною 
ботанікою ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 
університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» під 
керівництвом проф. Марчишин С. М. [11]. 

З метою реалізації поставленого завдання провели 2 
серії досліджень: І серія – моделювання та корекція кара-
генінового набряку стопи, ІІ – моделювання та корекція 
зимозанового набряку стопи. Піддослідних тварин було 
поділено на групи, представлені у таблиці 1.

З метою  встановлення механізму протизапальної 
дії досліджуваного екстракту моделювали карагеніно-
вий та зимозановий набряк стопи у щурів [5]. За даними 
Di Rosa [et al.], динаміка розвитку ексудації на моделі 
набряку, викликаного карагеніном [16], залежить від дії 
різних медіаторів: біогенних амінів, кінінів та проста-
гландинів, які послідовно вивільняються. Однак основ-
ним механізмом розвитку гострого запалення на даній 
моделі є вивільнення простагландинів. 

У патогенезі зимозанового набряку провідна роль на-
лежить лейкотрієнам, які активують каскад запальних 
процесів [5]. 

Карагенін вводили субплантарно у праву задню стопу 
в дозі 0,1 мл 1 % розчину (І серія дослідів). Зимозан вво-
дили субплантарно у праву задню стопу в дозі 0,1 мл 2 % 
розчину (ІІ серія дослідів) [5].

Як препарат порівняння у І серії дослідів викорис-
товували натрію диклофенак (таблетки «Ортофен» ви-
робництва ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров‘я», 
м. Харків, Україна, серія 571112) у дозі 8 мг/кг. Натрію 
диклофенак є препаратом групи нестероїдних протиза-
пальних засобів (НПЗЗ), механізм його протизапальної 

дії полягає у неселективному пригніченні ізоферментів 
циклооксигенази – ЦОГ1 і ЦОГ2 [5].

У ІІ серії дослідів як препарат порівняння нами було 
обрано кверцетин (гранули «Кверцетину» виробництва 
Борщагівського ХФЗ, м. Київ, Україна) у дозі 50 мг/кг, 
механізм дії якого полягає у пригніченні переважно 
синтезу лейкотрієнів (ЛТ4) [14]. Доза кверцетину об-
рана на підставі численних експериментальних даних 
щодо протизапальної дії флавоноїдів [8, 9].

В обох серіях досліджувані сполуки вводили щурам 
за 1 годину до введення флоготропного агенту внут-
рішньошлунково у дозах 5, 10 та 20 мг/кг у вигляді 
тонко диспергованих суспензій, стабілізованих емуль-
гатором твін-80. Тваринам групи позитивного контро-
лю вводили воду очищену в еквівалентній кількості. 
За розвитком набряку спостерігали в динаміці: через 1, 2, 
3, 4 та 5 годин за умов карагенінового набряку і через 1, 2 
та 3 години – при зимозановому набряку [5].

Об′єм лап вимірювали за допомогою механічного он-
кометра та виражали в умовних одиницях. Антиексуда-
тивну активність (АЕА) досліджуваних екстрактів визна-
чали за ступенем зменшення набряку у дослідних тварин 
у порівнянні з контрольними, розраховували за формулою 
та виражали у %:

АЕА = ΔVк – ΔVд × 100%, де:ΔVк
АЕА – антиексудативна активність у %;
ΔVк – середня різниця між вихідним об’ємом та 
об’ємом лапи з набряком у групі позитивного кон-
тролю;
ΔVд – середня різниця між вихідним об’ємом та 
об’ємом лапи з набряком у дослідній групі.
Експериментальні моделі, а саме зимозанова та кара-

генінова модель гострого запалення, на сьогодні визнані 
як такі що найбільше відповідають стадійності патогенезу 
запального процесу та використовуються для вивчення 
можливих механізмів протизапальної активності потен-
ційних лікарських засобів [5]. 

Отримані дані представлені у вигляді середнього зна-
чення вибірки та його стандартної помилки (M±m). Для 
проведення математичних розрахунків застосовували 
стандартні пакети статистичної програми Statistica 6.0. 
Оцінку міжгрупових відмінностей проводили за допомо-
гою критерію Ньюмена-Кейлса. Відмінності між групами 
вважали статистично достовірними при р<0,05.

Результати дослідження та їх обговорення
Динаміка антиексудативної дії ліофілізованого екс-

тракту трави хамерію (ЛЕТХ) на моделі карагенінового 
набряку за профілактичного введення у діапазоні доз 
5 мг/кг, 10 мг/кг та 20 мг/кг представлена у таблиці 2. 
Максимальний ефект екстракту спостерігали у перші 
чотири години експерименту. У дозі 20 мг/кг на першу 
годину досліду АЕА становила 48 %, на другу – 32 %, 
на третю – 38 %, на четверту – 33 %. Найвиразнішу ан-

Таблиця 1
Розподіл піддослідних тварин на групи

І Серія
Карагенінова 

модель
Кількість 

тварин
ІІ Серія

Зимозанова модель
Кількість 

тварин

Позитивний 
контроль (ПП) 5 Позитивний 

контроль (ПП) 5

«Ортофен»
(натрію диклофенак) 5 Кверцетин 5

ЛЕТХ 15 ЛЕТХ 15
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тиексудативну дію екстракт виявив у дозі 20 мг/кг, се-
редня АЕА якого у цій серії дорівнювала 32 % (рис.). Зі 
зменшенням дози активність досліджуваного екстракту 
знижувалася, так АЕА ліофілізованого екстракту хамерію 
у дозах 5 мг/кг і 10 мг/кг була 9 % і 16 % відповідно (рис.). 
Аналіз отриманих даних дозволяє зробити висновок про 
дозозалежну АЕА досліджуваного засобу.

Результати дослідження, які наведено у таблиці 2, 
показали, що препарат порівняння натрію диклофенак 
чинив стабільну антиексудативну дію, починаючи з 1-ої 
години експерименту. Найбільш виразна АЕА спостері-
галася на 2-гу годину на рівні 62 %, що відповідає па-
тогенетично часу виділення простагландинів [12]. Наші 
результати підтверджують антициклооксигеназний ме-
ханізм дії препарату. У середньому АЕА у групі піддо-

Рис. Середня актиексудативна активність ліофілізованого екстракту трави хамерію на моделях карагенінового та 
зимозанового набряків
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слідних тварин, яким вводили натрію диклофенак, ста-
новила 47 % (рис.).

Отже, на моделі карагенінового набряку ЛЕТХ виявив 
помірну антиексудативну дію, яка за виразністю дещо 
поступалася референс-препарату даної моделі – натрію 
диклофенаку (в 1,5 рази).

На моделі зимозанового набряку за профілактичного 
застосування гранули кверцетину чинили помірну анти-
ексудативну дію, максимальна активність спостерігалася 
у перші дві години експерименту 51 % та 45 % відповідно, 
що підтверджує дані про антиліпооксигеназний механізм 
протизапальної дії засобу. У середньому АЕА препарату 
порівняння становила 43 % (табл. 3, рис.).

Відповідно до отриманих даних на моделі зимозаново-
го набряку ЛЕТХ виявив АЕА на рівні препарату порів-
няння (табл. 3). Слід зазначити, що на даній моделі, як і 
моделі карагенінового набряку, також спостерігалася до-
зозалежна дія ЛЕТХ: у дозі 5 мг/кг середня АЕА екстракту 
дорівнювала 30 %, у дозі 10 мг/кг – 36 %, у дозі 20 мг/кг 
– 44 % (табл. 2). За результатами статистичного аналізу 

найбільшу ефективність ЛЕТХ виявляв у дозі 20 мг/кг, 
про що свідчить статистично достовірна більша актив-
ність екстракту на третій годині спостереження (54 %).

Отже, на моделі зимозанового набряку ЛЕТХ вия-
вив АЕА, яка за виразністю дорівнювала ПП гранулам 
«Кверцетину» (44 % і 43 % відповідно). Слід зазначити, 
що на моделі зимозанового набряку ефективність ЛЕТХ 
була більшою ніж на моделі набряку, викликаного кара-
геніном. 

Набряк, індукований зимозаном, обумовлений пе-
реважно синтезом лейкотрієнів через активацію ліпо-
оксигеназного шляху перетворення арахідонової кис-
лоти. Джерелом утворення лейкотрієнів є лейкоцити, 
які мігрують у вогнище запалення. За участю фермен-
ту 5-ліпооксигенази арахідонова кислота метаболі-
зується до дигідроксилейкозотетраєвої, яка і проявляє 
виражений ексудативний ефект [5].

Аналіз динаміки отриманого ефекту досліджуваного 
екстракту показує, що за умов карагенінового набряку 
найвиразніша активність екстракту спостерігалася у 

Таблиця 3
Антиексудативна активність ліофілізованого екстракту трави хамерію на моделі зимозанового набряку стопи у щурів, n=5

Групи тварин доза 
мг/кг

динаміка розвитку запалення, ум. од.
АеА,

%1 година 2 година 3 година
∆V АеА, % ∆V АеА, % ∆V АеА, %

Позитивний контроль − 20,4±1,29 − 23,6±1,72 − 21,6±1,21 − -
Гранули «Кверцетину» 50 10,0±1,10* 51 13,0±1,30* 45 14,8±2,01 32 43

ЛЕТХ
5 14,0±0,55* 31 14,4±0,97* 39 17,2±1,42 20 30
10 14,2±1,20* 30 13,6±1,12* 42 14,0±1,00* 35 36
20 13,0±1,14* 36 13,4±0,81* 43 9,9±1,22*/т#5/10 54 44

Примітки: 1. * – відхилення показника статистично достовірне при порівнянні з групою позитивного контролю (критерій 
Ньюмена-Кейлса); 2. т# – відхилення показника статистично достовірне при порівнянні з групою ПП «Кверцетин» на рівні р=0,060 
(критерій Ньюмена-Кейлса); 3. 5/10 – відхилення показника статистично достовірне при порівнянні з групами тварин, яким вводили ЛЕТХ 
у дозі 5 мг/кг або 10 мг/кг; 4. n – кількість тварин у групі; 5. ∆V – різниця в об’ємі між набряклою та ненабряклою лапами, ум. од.; 6. АЕА 
– антиексудативна активність.

Таблиця 2
Антиексудативна активність ліофілізованого екстракту трави хамерію на моделі карагенінового набряку стопи у щурів, n=5

Групи 
тварин

доза 
мг/кг

динаміка розвитку запалення, ум. од.
Сумарна

АеА,
%

1 година 2 година 3 година 4 година 5 година

∆V АеА, 
% ∆V АеА, 

% ∆V АеА, 
% ∆V АеА, 

% ∆V АеА, 
%

Позитивний 
контроль - 13,8±0,87 - 17,6±1,38 - 19,8±1,72 - 19,4±2,51 - 16,2±1,85 - -

«Ортофен» 8 5,60±0,42* 59 6,6±0,42 62 8,6±0,42* 43 10,2±0,31 47 12,2±0,70 25 47

ЛЕТХ

5 10,6±0,80# 23 14,6±0,53# 17 18,8±1,51# 5 17,2±1,58# 11 17,6±1,87 -9 9

10 10,2±0,91*/# 26 14,6±1,38# 17 16,8±1,11# 15 17,4±0,42# 10 14,2±0,87 12 16

20 7,2±1,51* 48 12,0±1,88*# 32 12,2±1,49*# 38 13,02±1,65* 33 14,4±1,93 11 32

Примітки: 1. * – відхилення показника статистично достовірне при порівнянні з групою позитивного контролю (критерій 
Ньюмена-Кейлса); 2. # – відхилення показника статистично достовірне при порівнянні з групою ПП «Ортофен» (критерій Ньюмена-
Кейлса); 3. n – кількість тварин у групі; 4. ∆V – різниця в об’ємі між набряклою та ненабряклою лапами, ум. од.; 5. АЕА – антиексудативна 
активність.
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першу годину дослідження, за умов зимозанового – на 
третю годину експерименту, що вказує на багатофак-
торність протизапальної дії досліджуваного екстракту 
та обумовлено потужним фітохімічним складом трави 
хамерію вузьколистого [18]. 

Враховуючи дані літератури щодо механізмів роз-
витку локального набряку, викликаного зимозаном та 
карагеніном, а також динаміку протизапальної дії засо-
бу на даних моделях, можна припустити, що у механізмі 
протизапальної дії ЛЕТХ більш ймовірна антиліпоокси-
геназна ніж антициклооксигеназна активність та мемб-
ранопротекторні властивості.

Отримані нами дані обґрунтовують доцільність по-
дальшого фармакологічного дослідження ліофілізованого 
екстракту трави хамерію та створення на його основі лі-
карського засобу з протизапальними властивостями.

Висновки
У результаті проведених досліджень встановле-

но, що ліофілізований екстракт трави хамерію у дозі 
20 мг/кг чинить помірну антиексудативну дію на мо-
делі гострого запалення лапи щурів, викликаного ка-
рагеніном, виразність якої у 1,5 рази менша, ніж у ПП 

таблеток «Ортофен» та виразну, на рівні ПП гранул 
«Кверцетин», на моделі гострого запалення, модельо-
ваного зимозаном.

Аналізуючи динаміку антиексудативної дії до-
сліджуваного екстракту на обох моделях та спира-
ючись на дані літератури щодо механізму розвит-
ку гострого запалення, викликаного зимозаном 
та карагеніном, можна припустити механізм його 
фармакологічної дії. Антиексудативна дія ліофілі-
зованого екстракту трави хамерію, ймовірно, обу-
мовлена мембраностабілізуючим впливом дубиль-
них речовин та флавоноїдів, що входять до складу 
екстракту, на плазматичні мембрани тканин сто-
пи і клітини ендотелію мікрокапілярів. це змен-
шує їх проникність та витік медіаторів запалення 
в ушкодженій ділянці лапи. Певну роль у коригу-
ванні судинної проникності та процесів запалення 
відіграє доведена антиліпооксигеназна активність 
екстракту.

Отримані дані обґрунтовують доцільність подаль-
шого фармакологічного дослідження ліофілізованого 
екстракту трави хамерію та створення на його основі 
безпечного протизапального засобу.
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О. М. Олещук, Г. І. Фещенко, С. М. Марчишин, О. Ю. Кошова

ВиВЧеннЯ АнТиеКСУдАТиВнОЇ АКТиВнОСТІ 
ЛІОФІЛІЗОВАнОГО еКСТРАКТУ З ТРАВи ХАМеРІЮ 
ВУЗЬКОЛиСТОГО

Ключові слова: ліофілізований екстракт трави хамерію, протиза-
пальна дія, антиексудативна активність.

Результати проведеного дослідження показали, що ліофілізований 
екстракт трави хамерію на моделі гострого запалення, викликаного ка-
рагеніном, у дозі 20 мг/кг чинить помірну антиексудативну дію, середня 
активність якої дорівнює 32 % та дещо поступається за виразністю пре-
парату порівняння натрію диклофенаку.

На моделі зимозанового набряку ліофілізований екстракт трави 
хамерію виявив антиексудативну активність, яка за виразністю дорів-
нювала препарату порівняння гранулам «Кверцетину» (44 % і 43 % 
відповідно).

Отримані дані обґрунтовують доцільність подальшого фармаколо-
гічного дослідження ліофілізованого екстракту трави хамерію та ство-
рення на його основі безпечного протизапального засобу.

А. М. Олещук, Г. и. Фещенко, С. М. Марчишин, е. Ю. Кошевая

иЗУЧение АнТиЭКССУдАТиВнОЙ АКТиВнОСТи 
ЛиОФиЛиЗиРОВАннОГО ЭКСТРАКТА ТРАВЫ ХАМеРиЯ 
УЗКОЛиСТнОГО

Ключевые слова: лиофилизированный экстракт травы хамерия, 
противовоспалительное действие, антиэкссудативная активность.

Результаты проведенного исследования показали, что лиофили-
зированный экстракт травы хамерия на модели острого воспаления, 
вызванного карагенином в дозе 20 мг/кг, оказывает умеренное анти-

экссудативное действие, средняя активность которой равна 32 % и 
несколько уступает по выразительности препарату сравнения натрия 
диклофенака.

На модели зимозанового отека лиофилизированный экстракт 
травы хамерия показал антиэкссудативную активность, которая по 
выразительности равнялась препарату сравнения гранулам «Кверце-
тина» (44 % и 43 % соответственно).

Полученные данные обосновывают целесообразность дальнейшего 
фармакологического исследования лиофилизированного экстракта тра-
вы хамерия и создание на его основе безопасного противовоспалитель-
ного средства.

O. M. Oleshchuk, H. I. Feshchenko, S. M. Marchyshyn, 
O. Yu. Koshova

INVESTIGATION OF ANTI-INFLAMATORY ACTIVITY 
OF FREEZE-DRIED EXTRACT OF CHAMERION 
ANGUSTIFOLIUM HERB 

Keywords: Chamerion angustifolium, freeze-dried extract, anti-
inflammatory activity, antiexudative activity.

The results of the study showed that freeze-dried extract of Chamerion 
angustifolium herb possessed a moderate anti-exudative activity on the 
model of acute infl ammation caused by carrageenan at a dose 20 mg/kg. 
The average activity was 32 % and it’s slightly lower in comparison with 
diclofenac.

On the model of zymosan edema the investigated extract revealed 
antiexudative activity which was equal by expressiveness with quercetin 
granules – the drug of comparison (44 % and 43 % respectively).

The obtained data substantiate the expediency of further pharma-
cological study the freeze-dried extract of Chamerion angustifolium herb 
and the creation of a safe anti-inflammatory agent on its basis.
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На сьогодні в Україні серед препаратів природ-
нього походження засоби на основі лікарських гри-
бів займають незначну частку на фармацевтичному 
ринку. Так, за даними Державного експертного цент-
ру Міністерства охорони здоров’я України станом на 
01.04.2014 року під кодом L03 – «Імуностимулятори» 
було зареєстровано один препарат «Лінчі» на основі 
густого екстракту лікарського гриба Ganoderma (G.) 
lucidum Karst. у формі капсул (виробник – Мекофар 
Акціонерна хіміко-фармацевтична фірма, В’єтнам) [1]. 

Станом на 01.11.2018 року зареєстровано 3 комплекс-
ні гомеопатичні препарати – «Спаскупрель» у формі 
таблеток і розчину для ін’єкцій (виробник – Біологіше 
Хайльміттель Хеель ГмбХ, Німеччина) та «Псі-стабіл 
спаг. пєка» у формі крапель оральних (виробник – Пе-
кана Натурхайльміттель ГмбХ, Німеччина), до складу 
яких входить Amanita muscaria та Agaricus [1–4]. За да-
ними Державної служби України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів за період 
01.01.2016-01.11.2018 рр. [5], та офіційних веб-сайтів 
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