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Експериментальні дані з вивчення антиексудативних властиво-
стей екстракту з плодів сливи домашньої, що містить волокна (сЕВ, 
«Прунофіт») показали інгібуючий його вплив на активність проста-
гландинсинтетази та циклооксигенази, гальмуючи синтез простоглан-
динів�� Встановлено, що за впливом на перебіг запалення, викликано-
го карагенгіном, екстракт «Прунофіт» у дозі 200 мг/кг достовірно (до 
контрольної патології) виявляв антиексудативну активність 21,3 %, яка 
перевищувала активність препарату порівняння сілібор у дозі 25 мг/кг 
(17 %), та поступалась препарату порівняння ортофен у дозі 8 мг/кг 
(56,3 %)��

Аналіз експериментальних даних показав, що екстракт «Пруно-
фіт» та референс-препарат силібор виявляли в умовах формаліно-
вого набряку кінцівки мишей помірну гальмівну дію щодо інтен-
сифікації синтезу брадикініну, простагландинів, циклооксигенази, 
зменшуючи величину набряку на 29 % та 26,2 відповідно, та при 
цьому істотно поступалися препарату порівняння ортофен (антиек-
судативна активність складала 64,3 %)�� Протизапальний ефект екс-
тракту «Прунофіт», ймовірно, пов’язаний з наявністю в його хіміч-
ному складі суми фенольних сполук (антоцианів та оксикоричних 
кислот)��
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Экспериментальные данные по изучению антиэкссудативных 
свойств экстракта из плодов сливы домашней, содержащий волокна 
(сЭВ, «Прунофит») показали ингибирующее его влияние на актив-
ность простагландинсинтетазы и циклооксигеназы, тормозя синтез 
простагландинов�� Установлено, что по влиянию на течение вос-
паления, вызванного каррагенгином, экстракт «Прунофит» в дозе 
200 мг/кг достоверно (к контрольной патологии) проявлял антиэкс-
судативную активность 21,3 %, которая превышала активность пре-
парата сравнения силибор в дозе 25 мг/кг (17 %), и уступала препа-
рату сравнения ортофен в дозе 8 мг/кг (56,3 %)�� 

Анализ экспериментальных данных показал, что экстракт «Пруно-
фит» и референс-препарат силибор проявлял в условиях формалинового 
оттека конечности у мышей умеренное тормозящее действие на интен-
сификацию синтеза брадикинина, простагландинов, циклооксигеназы, 
уменьшая величину отека на 29 % и 26,2 % соответственно, при этом 
существенно уступал препарату сравнения ортофен (64,3 %)�� Противо-
воспалительный эффект экстракта «Прунофит», вероятно, связан с нали-
чием в его химическом составе суммы фенольных соединений (антоциа-
нов и оксикоричных кислот)��
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