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ваний екстракт містить гомополісахариди, суму феноль-
них сполук (антиціани та оксикоричні кислоти), органічні 
кислоти, протеїногенні амінокислоти [9, 10, 19]��

Гострий карагеніновий набряк викликали шляхом 
субплантарного введення під апоневроз задньої кін-
цівки 0,1 мл 1 % розчину карагеніну [3]��

За препарати порівняння були використані – орто-
фен (Фармацевтична компанія «Здоров’я», м�� Харків, 
Україна) [2] та гепатопротектор силібор у дозі 25 мг/кг�� 
Ортофен містить диклофенак натрію і є НПЗЗ з вираз-
ними знеболювальним, протизапальним та жарознижу-
вальним ефектами�� Основний механізм дії – інгібування 
біосинтезу простагландинів (простагландин синтетази, 
циклооксигенази), які відіграють основну роль у виник-
ненні запалення, болю та гарячки�� саме за механізмом 
дії був обраний як препарат порівняння ортофен для 
вивчення впливу екстракту «Прунофіт» на рівень про-
стагландинів та циклооксигеназного шляху розвитку 
запалення��

Досліди було проведено на 24 щурах обох статей 
масою 180-200 г�� У кожній експериментальній групі 
було по 6 тварин�� Тварини були розділені на чотири 
групи�� Тваринам першої групи (контрольна патоло-
гія – КП) вводили еквівалентну (за об’ємом) кількість 
води�� Тваринам другої дослідної групи вводили од-
норазово перорально прунофіт у дозі 200 мл/кг, та за 
аналогічним шляхом введення тваринам третьої групи 
вводили силібор у дозі 25 мг/кг, четвертої – ортофен у 
дозі 8 мг/кг за 1 годину до ін’єкції флогогену��

Виразність запального процесу оцінювали за об’ємом 
набряклої кінцівки, який вимірювали через 1, 2 та 3 год�� 
після введення флогогену [2]��

Висновок про виразність запальної реакції робили за 
збільшенням об’єму ураженої кінцівки, яке визначали за 
допомогою механічного онкометру за А�� с�� Захар’євським 
[4] на 3-ю год�� експерименту (піковий момент розвитку 
запальної реакції)�� Протизапальну активність розрахову-
вали за формулою:

А = 100% –
ΔVдосл.× 100

, де
ΔVкон.

А – антиексудативна активність, %;
ΔVкон. – різниця між об’ємом кінцівки до початку до-

сліду та об’ємом набряклої кінцівки, після досліду КП 
тварин, ум�� од��;

ΔVдосл. – різниця між об’ємом кінцівки до початку 
досліду та об’ємом набряклої кінцівки, після досліду 
досліджуваних груп тварин, ум�� од��

Моделювання наступного ексудативного набря-
ку проводили субплантарним введенням 2 % розчину 
формаліну��

Досліди було проведено на 30 мишах обох статей ма-
сою 17-25 г�� У кожній експериментальній групі було по 6 
тварин�� Тварини були поділені за аналогії постановки ка-
рагенінового набряку�� Тваринам дослідних груп за 1 год�� 
до ін’єкції флогогену вводили екстракт «Прунофіт» у дозі 

200 мл/кг та препарати порівняння силібор й ортофен у 
дозах 25 та 8 мг/кг відповідно�� Оцінку протизапальної ак-
тивності досліджуваних субстанцій проводили у момент 
максимального розвитку запальної реакції – через 3 год�� 
після введення флогогену�� Виразність запального процесу 
в експериментах на мишах оцінювали за збільшенням ваги 
ураженої кінцівки�� Для цього обидві кінцівки відрізали на 
рівні гомілковостопного суглобу та зважували на торсіон-
них терезах марки «ВТ-500» і розраховували різницю у 
масі набряклої та здорової кінцівки�� Антиексудативну ак-
тивність розраховували за формулою, яка використовува-
лась у попередньому експерименті��

Отримані експериментальні дані обробляли ста-
тистичними методами дослідження, з використанням 
t-критерію ст’юдента та програми «Statistica 6��0» [8, 11]��

Тварини утримувалися в однакових умовах, на стан-
дартному раціоні відповідно до санітарно-гігієнічних 
вимог [7] у віварії ЦНДЛ НФаУ (посвідчення № 058/15 
від 08��12��2015 р��; чинне до 07��12��2019 р��)�� Експери-
менти проведені у відповідності до загальних етич-
них принципів експериментів на тваринах, регламен-
тованих положеннями «Європейської конвенції про 
захист хребетних тварин, які використовуються для 
експериментальних та інших наукових цілей» (страс-
бург, 1986 р��, зі змінами, 1998 р��) та Законом України 
№ 3447-ΙV від 21��02��2006 р�� зі змінами «Про захист 
тварин від жорстокого поводження», Наказу Мініс-
терства освіти і науки, молоді та спорту України № 249 
від 01��03��2012 р�� «Порядок проведення науковими уста-
новами дослідів, експериментів на тваринах»�� Комісією з 
питань біоетики НФаУ (протокол № 01 від 02��10��2019 р��) 
порушень морально-етичних норм при проведенні експе-
риментальної роботи не виявлено��

Результати дослідження та їх обговорення
Згідно з результатами експериментальних дослід-

жень встановлено, що екстракт «Прунофіт» в умовах 
гострого карагенінового запалення виявляє помірну 
антиексудативну активність�� Так, при введенні екстра-
кту «Прунофіт» спостерігалося зменшення набряку на 
26 %, 25,3 % та 21,3 % через 1, 2 та 3 год�� відповідно 
(табл�� 1)��

Наведені експериментальні дані свідчать, що до-
сліджуваний екстракт «Прунофіт» виявляв помірний 
протизапальний ефект впродовж всього експеримен-
ту�� Здатність екстракту «Прунофіт» помірно пригні-
чувати розвиток карагенінового запалення на ранніх 
етапах (30-90 хв��), ймовірно, обумовлена впливом на 
систему біогенних амінів�� Ефект, що спостерігався на 
2-у год�� досліду, ймовірно, пов’язаний з впливом на 
кінінову систему, на 3-ю год�� – і здатністю пригнічу-
вати утворення простагландинів�� Можна припустити, 
що незначний вплив екстракту «Прунофіт» на ексуда-
тивний компонент запальної реакції пов’язаний з його 
мембраностабілізуючими властивостями та наявністю 
в його хімічному складі фенольних сполук��


