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1. ВИЗНАЧЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ ВОДНОГО РОЗЧИНА 

ГІДРАТОВАННОГО ФУЛЕРЕНА С60 (ВРГФ) 

1.1. Визначення гострої токсичності ВРГФ 

Поряд з характеристикою фармакологічних властивостей обов’язковою 

є також оцінка ступеню токсичного впливу ВРГФ на організм 

експериментальних тварин. Проведені дослідження щодо вивчення безпеки 

діючої речовини – фулерену С60 - дозволили визначити деякі характеристики 

ВРГФ [1]. 

Матеріали і методи. 

Гостру токсичність концентрованого ВРГФ, наданого для дослідження 

замовником (з концентрацією фулерену С60 1 мг/л) вивчали за методом 

Пастушенко Г.В. на нелінійних статевозрілих білих щурах обох статей масою 

180-220г при одноразовому внутрішньошлунковому та 

внутрішньочеревинному шляхах введення [1, 3]. Оцінку токсичності 

проводили за загальноприйнятою класифікацією К.К. Сидорова [2].  

На першому етапі дослідження токсикологічних характеристик ВРГФ 

визначали гостру токсичність на білих нелінійних щурах обох статей масою 

180-220 г при внутрішньошлунковому введенні. Тварини були поділені на 4 

групи: 1 та 2 групи самки, яким вводили ВРГФ одноразово та протягом доби; 

3 та 4 групи самці, яким вводили ВРГФ одноразово та протягом доби. У 

зв’язку з тим, що концентрований ВРГФ, наданий для дослідження є рідиною, 

яка містить 1 мг/л діючої речовини, уводили його щурам в дозах 4 мл на 

тварину (максимально допустима кількість введення рідкої речовини 

внутрішньошлунково щурам масою приблизно 200 г [1]) одноразово та 

протягом доби через кожну годину 6 разів [1, 3]. 

Спостереження за загальним станом і поведінкою тварин проводили 

протягом 14 діб. Враховували зовнішній стан досліджуваних тварин, особливості 

поведінки, інтенсивність та характер рухів, стан хутра та інші показники, які 

можна використовувати для оцінки токсичного ефекту. 
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Результати дослідження.  

Результати експерименту наведені в таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 

Визначення гострої токсичності концентрованого ВРГФ на щурах при 

внутрішньошлунковому введенні (n=5) 

Група 
тварин 
(щури) 
самці ♂ 
самки ♀ 

Доза, 

мл/1 

тварині 

Вижило 

внутрішньо-

шлунково 

♂/♀ 

Загинуло 

внутрішньо-

шлунково 

♂/♀ 

Смертність 

внутрішньо-

шлунково 

♂/♀ 

1/3 4 5/5 0/0 0/0 

2/4 24 5/5 0/0 0/0 

Дослідження, проведені на щурах, показали, що у тварин першої та 

третьої дослідних груп, яким внутрішньошлунково вводили концентрований 

ВРГФ одноразово, стан тварин, поведінка, апетит, рухова активність, стан 

хутра знаходилися в нормі, тобто ознак інтоксикації виявлено не було. 

У тварин другої та четвертої дослідних груп, яким 

внутрішньошлунково вводили концентрований ВРГФ на 4-ту годину 

спостерігали ознаки пригнічення локомодації, у деяких тварин – наїжачення 

хутра. Вказані явища зникали наступної доби. Інших ознак інтоксикації не 

спостерігали. Всі тварини вижили. 

Отримані дані свідчать про відсутність токсичності концентрованого 

ВРГФ, наданого для дослідження (1 мг/л фулерену С60) при введенні 4 мл 

одноразово та 24 мл протягом доби при внутрішньошлунковому введенні. 

Таким чином, визначити ЛД50 досліджуваної субстанції при 

внутрішньошлунковому введенні не вдалося. 

Для подальшого вивчення гострої токсичності концентрованого ВРГФ 

було обрано парентеральний (внутрішньочеревинний) шлях введення. 

При внутрішньочеревинному введенні щури були поділені на 2 групи: 

1 група – самці, 2 група – самки, яким вводили концентрований ВРГФ в дозі 
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5 мл на тварину (максимально допустима кількість введення рідкої речовини 

внутрішньочеревинно щурам масою приблизно 200 г [1]) одноразово. 

Спостереження за загальним станом і поведінкою тварин проводили 

протягом 14 діб. Враховували зовнішній стан досліджуваних тварин, особливості 

поведінки, інтенсивність та характер рухів, стан хутра та інші показники, які 

можна використовувати для оцінки токсичного ефекту. 

Результати експерименту наведені у таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2 

Визначення гострої токсичності концентрованого ВРГФ на щурах при 

внутрішньочеревинному введенні, (n=5) 

Група 
тварин 
(щури) 

Доза, 
мл/ 1 
тварині 

Вижило 
внутрішньо-
очеревинно  

Загинуло 
внутрішньо-
очеревинно  

Смертність 
внутрішньо-
очеревинно  

1 ♂ 5 5 0 0 

2 ♀ 5 5 0 0 

 

Одноразове внутрішньочеревинне введення щурам концентрованого 

ВРГФ не викликало змін у зовнішньому вигляді та поведінці щурів протягом 

терміну спостереження, стан тварин відповідав початковому фізіологічному, 

загибелі тварин не спостерігали. 

Дослідження показали, що  введення концентрованого ВРГФ щурам не 

викликало ознак інтоксикації та зниження рухової активності. Жодна тварина 

при внутрішньошлунковому (одноразовому та протягом доби) та 

внутрішньочеревинному введенні концентрованого ВРГФ не загинула. У 

кінці терміну спостереження усі щури залишалися рухливими, бадьорими, з 

гарним апетитом, із блискучим хутром. 

Узагальнюючи отримані результати, можна зробити висновок, що 

досліджуваний концентрований ВРГФ не викликав загибелі тварин при 

внутрішньочеревинному та пероральному шляхах введення. ЛД50 встановити 

не вдалося. Таким чином, концентрований ВРГФ, наданий для дослідження, 
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відноситься до відносно нешкідливих речовин за класифікацією К.К. 

Сидорова [2]. 
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1.2. Вивчення хронічної токсичності ВРГФ. 

Основну інформацію про взаємодію організму та речовини для 

більшості лікарських засобів, що досліджуються, можливо виявити лише в 

хронічному чи субхронічному експерименті.  

Матеріали і методи. 

Мінімальну тривалість введення лікарського засобу в хронічному 

токсикологічному експерименті визначали в залежності від призначення та 

тривалості його використання в клінічній практиці. Обраний шлях введення 

лікарського засобу експериментальним тваринам також відповідав 

можливому засобу використання в клініці (внутрішньошлунковому).  

Вивчення загально токсичного впливу вивчали в динаміці протягом 30 

днів відповідно до Методичних рекомендацій [3]. 

Досліди проведені на статевозрілих щурах обох статей вагою 190-220г 

[5].  

Протягом всього експерименту тварин утримували в однакових умовах 

віварію на повноцінному водно-харчовому раціоні.  

Про вплив ВРГФ (з концентрацією фулерена С60 2х10-3 мг/л) на органи 

і системи при тривалому застосуванні судили за загальним станом тварин, 

динамікою маси тіла, показниками серцево-судинної системи, картиною 

периферичної крові (кількості еритроцитів, лейкоцитів, гемоглобіну, 

лейкоцитарній формулі,) функціональним станом ЦНС, печінки, нирок, 

вагових коефіцієнтів внутрішніх органів. 

Морфологічний склад крові і лейкоцитарну формулу тварин 

досліджували по загальноприйнятих методах клінічного дослідження [7,10]. 

Про вплив тривалої дії ВРГФ на стан печінки у тварин судили по 

вмісту: загального білка, креатинину, активності трансаміназ і глюкози в 

сироватці крові [2]. Для виявлення можливих порушень цілісності мембран 

клітин печінки і міокарду під впливом ВРГФ досліджували активність 

аланінамінотрансферази (АлАТ) и аспартатамінотрансферази (АсАТ). 

З огляду на те, що синтез факторів, що забезпечують зсідання крові, 
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здійснюється в печінці, нами враховувався час зсідання крові як інтегральний 

показник гемокоагуляції [2]. 

Функцію підшлункової залози оцінювали за допомогою рівня глюкози 

в крові, який визначали за кольоровою реакцією з ортотолуїдином [7, 10]. 

Функціональний стан нирок досліджували за допомогою комплексу 

методів, що дозволяють оцінити фільтраційну, реабсорбційну та 

азотовидільну функції. У хронічному експерименті враховували діурез, зміст 

сечовини в сечі [7]. 

По закінченні періоду досліджень тварин виводили з експерименту 

методом евтаназії та визначали вагу внутрішніх органи: печінки, нирок 

серця, селезінки, надниркових залоз. 

1.2.1. Вплив ВРГФ при тривалому застосуванні на динаміку маси 

тіла і внутрішніх органів та біохімічні показники крові щурів. 

Для дослідження були створені експериментальні групи щурів самок та 

самців з метою простежити можливий токсичний вплив ВРГФ в залежності 

від статі. Щури були поділені на групи: 2 контрольні групи (самки та самці), 

2 групи (самки та самці), яким застосовували протягом 30 діб ВРГФ у дозі 1,8 

мл/кг. 

Результати спостереження за загальним станом і поведінкою тварин 

показали, що вони задовільно переносили щоденне застосування розчину 

ВРГФ протягом одного місяця. Рухливість, потреба в їжі та воді, зовнішній 

вигляд, реакція на зовнішні подразники щурів дослідних груп не відрізнялася 

від контрольних. Загибелі тварин не спостерігалося в жодній групі. 

Для оцінки можливого токсичного впливу ВРГФ на організм щурів при 

тривалому застосуванні досліджували динаміку маси тіла і вагові 

коефіцієнти внутрішніх органів (табл. 1.3-1.4).  

Аналіз вказаних показників свідчив, що в період експерименту при 

однакових умовах харчування у групі тварин жіночої статі відзначене більш 

виразне зростання маси тіла за дією ВРГФ ніж у самиць контрольної групи.  

Під впливом ВРГФ було зафіксовано вірогідне збільшення маси надниркових 
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залоз у самок у порівнянні з контрольною групою в середньому в 1,3 рази 

(табл. 1.3). (Про позитивний вплив на надниркові залози при  довготривалому 

застосуванні ВРГФ див. далі в розділі 4  «Вивчення адаптогенної дії ВРГФ 

на моделі примусового плавання у щурів») 

Таблиця 1.3 

Вплив ВРГФ при тривалому застосуванні на масу внутрішніх органів 

(M±m, n=5) 

Група досліду 
Показники Стать 

тварин Контроль ВРГФ через 30 діб 
застосування 

самки 5,56±0,43 6,63±0,39 
Маса печінки, г 

самці 7,17±0,22 6,58±0,29 

самки 1,29±0,07 1,36±0,07 
Маса нирки, г 

самці 1,69±0,05 1,64±0,08 

самки 0,57±0,06 0,63±0,03 
Маса селезінки, г 

самці 0,84±0,08 0,77±0,05 

самки 0,65±0,05 0,74±0,05 
Маса серця, г 

самці 0,85±0,05 0,79±0,05 

самки 70,6±7,82 91,4±5,63 Маса надниркових 

залоз, мг самці 55,0±5,03 50,2±4,34 

Примітка.  

* – відхилення вірогідне щодо інтактного контроля (р<0,05). 

 

Однак у самців за дією ВРГФ коливання у динаміці маси тіла, 

внутрішніх органів і зокрема маси надниркових залоз, істотно не 

відрізнялись від аналогічних показників у контрольній груп.  

Отримані дані дозволяють припустити дію ВРГФ залежну від статі, що 

можливо зумовлене його впливом на статеві гормони. Тому у подальшому 
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важливо вивчити вплив досліджуваного ВРГФ на рівень статевих гормонів 

зокрема у самок та самців. 

Таблиця 1.4  

Вплив ВРГФ при тривалому застосуванні на динаміку маси тіла 

(M±m, n=5) 

Група досліду 

Вихідні дані Дані через 30 діб Показники 
Стать 

тварин 
Контроль ВРГФ Контроль ВРГФ 

самки 158,0±5,15 178,0±6,04 168,00±3,74 217,0±7,35*
Маса тіла, г  

самці 232,0±8,0 216,0±6,21 253,0±9,95 270,0±5,47 

самки 10,0±2,45 39,0±2,45 Приріст маси тіла до даних на 

початку досліду, г  самці 38,0±3,73* 37,0±3,74 

Примітка.  

* – відхилення вірогідне щодо інтактного контроля (р<0,05). 

 

Метою подальших досліджень можливого негативного впливу ВРГФ 

при тривалому інтрагастральному введенні було вивчення його впливу на 

склад периферичної крові. Для цього досліджували в динаміці такі 

гематологічні показники, як: загальний гемоглобін, кількість еритроцитів, 

лейкоцитів, також проводився підрахунок лейкоцитарної формули. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що ВРГФ не 

викликає статистично вірогідних відхилень у кількості лейкоцитів (табл. 1.5), 

а також кількості базофілів, еозинофілів, нейтрофілів, лімфоцитів і моноцитів 

у контрольних та дослідних групах протягом усього періоду спостережень, 

як у самців, так і у самок. 

У дослідних групах, які одержували ВРГФ, не спостерігалося відхилень 

у кількості еритроцитів і гемоглобіну в порівнянні з контролем та вихідними 

даними.  
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Таблица 1.5 

Вплив ВРГФ у на показники периферичної крові щурів при тривалому 

застосуванні (M±m, n=5) 

Група досліду Показники Стать 
тварин Вихідні дані Контроль ВРГФ 
самки 141,60±2,93 141,2±3,39 146,40±3,20 

Час згортання, хв. 
самці 141,60±2,66 149,8±7,64 140,80±2,13 

самки 3,45±0,37 3,66±0,28 3,91±0,21 
Еритроцити, 1012/л 

самці 3,50±0,14 3,78±0,16 3,67±0,26 

самки 98,31±4,32 152,26±15,43 162,65±14,64 
Гемоглобін, г/л 

самці 126,99±5,39 169,69±5,34 162,07±9,88 

самки 10,80±0,80 10,40±0,93 11,00±1,05 
Лейкоцити, 109/л 

самці 10,20±0,97 10,60±0,68 10,0±0,71 

самки 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 
Базофіли, % 

самці 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

самки 0,60±0,25 0,40±0,25 0,40±0,25 
Еозинофіли, % 

самці 0,60±0,25 0,60±0,25 0,20±0,20 

самки 4,80±0,58 4,80±0,37 5,0±0,45 Нейтрофіли 
Паличкоядерні, % самці 4,40±0,51 4,40±0,51 5,4±0,40 

самки 12,40±1,21 10,00±0,78 12,6±1,08 Нейтрофіли 
Сегментоядерні, % самці 10,80±1,36 10,20±1,16 11,8±1,49 

самки 78,80±1,02 81,20±1,43 76,6±0,75 
Лімфоцити, % 

самці 80,80±1,08 80,60±1,50 78,4±2,06 

самки 3,60±0,51 3,60±0,60 4,4±0,51 
Моноцити, % 

самці 3,406±0,75 4,20±0,58 4,2±0,58 

Примітка.   

* – відхилення вірогідне щодо інтактного контролю (р<0,05). 
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Функціональний стан печінки щурів, яким застосовували тривало 

ВРГФ, визначали за допомогою вивчення показників, які характеризують 

ферментосинтетичну та білковосинтетичну функції печінки. Про 

ферментосинтетичну функцію печінки судили за активністю аланін- та 

аспартатамінотрансфераз. 

Результати досліджень наведені в таблиці 1.6. 

Таблиця 1.6 

Вплив ВРГФ на біохімічні показники крові щурів при тривалому 

застосуванні 30 днів (M±m, n=5) 

Стать Показники  
Група досліду 

самці самки 

Загальний білок, г/л 

Альбумін, г/л 

Глюкоза, ммоль/л 

АсАТ, ммоль/ч мл 

АлАТ, ммоль/ч мл 

Контроль 

 

67,78±2,19 

32,70±2,21 

5,61±0,33 

0,74±0,03 

0,59±0,06 

74,62±2,93 

29,9±1,54 

5,84±0,52 

0,68±0,02 

0,591±0,05 

Загальний білок, ммоль/л 

Альбумін, ммоль/л 

Глюкоза, ммоль/л 

АсАТ, ммоль/ч мл 

АлАТ, ммоль/ч мл 

Вихідні дані 

71,76±2,73 

30,20±0,77 

5,33±0,36 

0,68±0,03 

0,56±0,03 

75,86±3,15 

28,93±1,40 

5,69±0,35 

0,73±0,02 

0,52±0,05 

Загальний білок, ммоль/л 

Альбумін, ммоль/л 

Глюкоза, ммоль/л 

АсАт, ммоль/ч мл 

АлАт, ммоль/ч мл 

ВРГФ 

через 30 діб 

 

68,0±3,28 

28,74±1,29 

5,03±0,19 

0,71±0,03 

0,49±0,04 

73,1±3,45 

30,65±0,61 

5,4±0,26 

0,75±0,03 

0,53±0,05 

Примітка.   

* – відхилення вірогідне щодо інтактного контролю (р<0,05). 

Встановлено, що ВРГФ у досліджуваній дозі при тривалому 

щоденному застосуванні щурам не чинить токсичного впливу на 
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ферментосинтетичну функцію печінки: активність індикаторних ферментів – 

АлАТ і АсАТ (табл. 1.6) не перевищувала за показниками контрольні групи 

щурів і відповідала нормі [8]. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що 

ВРГФ у зазначених дозах не впливає на ферментосинтетичну функцію 

печінки та не проявляє цитолітичної дії. 

Можливі зміни у складі загального білку та альбуміну у сироватки 

крові відповідають порушенням білковосинтетичної функції,  зв’язаними з 

ураженням паренхіми печінки. Оцінку впливу ВРГФ при тривалому 

застосуванні на білковосинтетичну функцію печінки проводили за кількістю 

загального білку та альбуміну сироватки крові.  

Аналізуючи кількісний вміст загального білку та альбуміну у 

дослідних групах виявлено статистично невірогідні розбіжності у порівнянні 

з інтактним контролем (табл.1.6), це свідчить про відсутність токсичного 

впливу ВРГФ на білковосинтетичну функцію печінки. 

Істотне значення при дослідженні функцій печінки має також показник 

вмісту цукру у крові. При дослідженні цього показнику не виявлено 

статистично значимих розбіжностей в показниках контрольної та дослідних 

груп, що свідчить про відсутність негативного впливу на вуглеводний обмін 

тварин. 

Таблиця 1.7 

Вплив ВРГФ на показники функціонального стану нирок у щурів при 
тривалому застосуванні 30 днів (M±m, n=5) 

Група, доза Стать Добовий діурез 
мл рН сечі Відносна 

густина, г/см3

самці 3,7±0,5 6,7±0,12 1,005±0,001 
Контроль 

самки 3,1±0,23 6,8±0,17 1,006±0,001 

самці 3,9±0,3 6,8±0,17 1,009±0,001 Вихідні 

дані самки 4,1±0,3 6,6±0,21 1,011±0,003 

самці 1,35±0,20 7,1±0,14 1,005±0,001 
ВРГФ 

самки 4,30±0,38 6,9±0,12 1,007±0,001 
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Примітка.   

* – відхилення вірогідне щодо інтактного контролю (р<0,05). 

Для оцінки можливого несприятливого впливу ВРГФ при  тривалому 

застосуванні на функціональний стан нирок була використана схема, яка 

передбачає визначення в динаміці рівня діурезу, показників, які 

характеризують функціональний стан азотовидільної функції нирок (рівень 

сечовини в сечі та сироватці кров та креатинин). Дані показники 

характеризують фільтраційну здатність нирок і реабсорбцію канальцями 

нирок рідини. Результати експерименту наведені в таблицях 1.7-1.8.  

З приведених результатів видно, що ВРГФ у самців і самок не викликав 

статистично значимих відхилень у досліджуваних показниках. Цукру, 

кетонів та білку у сечі дослідних тварин виявлено не було. 

Таблиця 1.8 

Показники функціонального стану нирок у щурів після тривалого 

застосування ВРГФ (M±m, n=5) 

Група, 
доза Стать Сечовина сечі, 

ммоль/л 

Сечовина 
сироватки крові, 

ммоль/л 

Креатинін 
сироватки крові, 

мкмоль/л 
самці 256,0±15,4 6,72±0,34 63,0±5,2 

Контроль самки 237,4±12,7 7,50±0,54 69,4±3,1 
самці 250,2±11,6 8,37±0,42 67,5±6,3 Вихідні 

дані самки 226,3±9,8 7,37±0,46 71,8±4,9 
самці 240,6±14,7 7,74±0,57 68,9±4,1 

ВРГФ самки 232,9±8,7 7,66±0,54 77,3±5,4 
Примітка.   

* – відхилення вірогідне щодо інтактного контролю (р<0,05). 

 

Таким чином, аналізуючи усе вищенаведене, можна зробити висновок, 

що ВРГФ при тривалому застосуванні не чинить токсичного впливу на 

життєво важливі органи та тканини експериментальних щурів. 
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2. Вивчення кардіопротекторної дії ВРГФ на моделі 

доксорубіцинової кардіоміопатії у щурів 

З численних літературних джерел відомо, що терміном 

«кардіопротектори» позначають лікарські засоби, які оптимізують роботу та 

функцію серця, як у нормальних умовах, так і при різних патологічних 

станах, попереджаючи дію різних пошкоджуючих агентів [9]. 

Кардіопротекторна активність – це інтегральний показник, який відображає 

функціональний стан міокарду, клітинний метаболізм, іонний гомеостаз, 

можливі структурно-функціональні зміни мембран кардіоміоцитів.  

Багаторічний досвід свідчить, що при використанні протипухлинного 

антибіотика антрациклінового ряду – доксорубіцину, особливо при 

перевищенні його кумулятивної дози більше ніж 450-550 мг/кг, 

спостерігається розвиток захворювання, ідентичного за клінічною та 

морфологічною картиною дилатаційній кардіоміопатії [2].  

У механізмі специфічної кардіотоксичної дії доксорубіцину окремо 

виділяють пригнічення синтезу нуклеїнових кислот та білка за рахунок 

здатності інгібувати топоізомеразу II та взаємодією з молекулою ДНК [3, 12]. 

Вивчення патогенезу доксорубіцинової кардіоміопатії вказує ще на дві 

основні гіпотези відносно причин ураження міокарду. Основою першої 

гіпотези є підвищене споріднення доксорубіцину до кардіоліпіну – одного з 

самих розповсюджених фосфоліпідів мембран сердцевого м’язу, особливо 

ядра та мітохондрій [13]. Основою другої є здатність  доксорубіцину 

безпосередньо втручатися  в окислювальний метаболізм міокарду з 

прискоренням процесу генерації активних метаболітів кисню та  

пошкодженням мембран кардіоміоцитів [3, 5, 7]. Саме тому превентивний 

захист міокарду від руйнівного впливу токсичних сполук, передбачає 

застосування препаратів з протекторною дією на міокард. 
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Матеріали і методи. 

Доксорубицинову кардіоміопатию (ДКМП) викликали у білих 

нелінійних щурів  двократним з інтервалом 3 дні внутрішньовенним (у 

хвостову вену) введенням доксорубіцину виробництва КМП (Україна) у дозі 

7 мг/кг. В експерименті було використано 36 білих нелінійних щурів. 

Кардіоміопатія розвивалась на 4-ту добу. Досліджуваний ВРГФ вводили у 

дозі 1,8 мл/кг внутрішньошлунково протягом 7 днів до та 5 днів після 

введення доксорубіцину [5]. 

Група тварин інтактного контролю одержувала еквівалентний об’єм 

води, який вводили внутрішньошлунково за допомогою канюлі. На 6-ту добу 

експерименту у групах тварин враховували відсоток виживання, реєстрували 

електрокардіограму, для чого щурів наркотизували внутрішньочеревинним 

введенням 1% розчину барбамілу у дозі 0,8 мл/100 г маси тіла. 

У якості препарату порівняння був обраний кверцетин  [4, 5]. 

Референс-препарат вводили внутрішньошлунково у дозі 5 мг/кг. У 

експериментальних дослідженнях використовували кверцетин у вигляді 

гранул з пектином яблучним (БХФЗ, Київ). За хімічною будовою кверцетин –

3',4',3,5,7-пентаоксифлавон. Це один з найбільш потужних антиоксидантів. 

Він виявляє мембраностабілізувальну дію, попереджує зрушення окисного 

гомеостазу організму. 

Дози досліджуваних речовин для щурів розраховувались з 

використанням коефіцієнту видової чутливості Ю.Р. Риболовлева на підставі 

середньодобової дози для людини [10]. 

Виявлення метаболічних та дистрофічних порушень у тканині міокарда 

здійснювали після евтаназії за активністю аспартатамінотрансферази (АсАТ) 

та креатинфосфокінази (КФК) з використанням діагностичних тест-наборів 

«Lachema». Активність аланінамінотрансферази (АсАТ) в сироватці крові, як 

показник цитолізу кардіоміоцитів, визначали методом Райтмана [6] за 

допомогою тест-наборів фірми «Lachema» (Чехія).  
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Оцінку інтенсивності перекисних катаболічних перетворень 

структурних ліпідів у організмі білих щурів при доксорубіциновій 

кардіоміопатії здійснювали на підставі біохімічного аналізу крові і 

гомогенату серця. У крові та тканині серця визначали вміст дієнових 

кон’югатів (ДК), відновленого глутатіону (ВГ) та малонового діальдегіду 

(МДА) [11].  

Статистична обробка результатів проведених досліджень 

здійснювалась з використанням методів варіаційної статистики за допомогою 

коефіцієнту Стьюдента (t), X2  і непараметричними методами математичної 

статистики за Уайтом, Фішером та Вілкоксоном-Манн-Уітні (критерій U). 

Розрахунки здійснювали за допомогою спеціальної програми Statistica 5.0 for 

Windows на ПК Pentium 2000. 

Результати дослідження. 

Дані щодо зміни маси тіла та внутрішніх органів наведені у таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Вплив ВРГФ  на масу тіла і внутрішніх органів щурів в умовах 

доксорубіцинової кардіоміопатії (М±m), n=8. 

Маса внутрішніх органів, г Умови 
дослідів 

Втрата 
маси тіла 
щурів, г Печінка Серце Нирки Селезінка 

Інтактний 
контроль + 8,3±0,3 7,20±0,22 0,60±0,02 1,41±0,05 0,60±0,03 

Нелакована 
ДКМП -56,5±2,4* 6,82±0,39 0,70±0,03* 1,50±0,09 0,19±0,02* 

ДКМП, 
лікована 
ВРГФ 

-38,7±1,9 
*/**/*** 7,06±0,25 0,62±0,01 

**/*** 1,34±0,04 0,28±0,03 
*/**/*** 

ДКМП, 
лікована 
кверцетином 

-53,6±2,6* 6,91±0,34 0,66±0,01* 1,59±0,06 0,18±0,014* 

Примітка.  

* - р≤0,05 розбіжність вірогідна по відношенню до інтактного контролю,  

** р≤0,05 розбіжність вірогідна по відношенню до нелікованої ДКМП,  
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*** р≤0,05 розбіжність вірогідна по відношенню до даних тварин, яких 

лікували кверцетином. 

Проведене дослідження показало, що  після введення доксорубіцину на 

6-ту добу експерименту в групі тварин контрольної патології (ДКМП без 

лікування) спостерігалась загибель 2 тварин. Лікувально-профілактичне 

введення дослідним щурам ВРГФ у дозі 1,8 мл/кг насамперед підвищило 

виживання щурів до 87,5% (проти 80% в групі контрольної патології), в той 

час як використання кверцетину не запобігало високій летальності тварин у 

дослідній групі (25%, як і в групі нелікованої ДКМП).  

Зміни дистрофічного характеру, спровоковані використанням 

доксорубіцину, супроводжувались  значним зниженням маси тіла 

нелікованих щурів у порівнянні з вхідними даними (див. таблицю 2.1). За той 

же  час щури, які отримували ВРГФ, схудли менш виразно, а маса тіла щурів, 

що отримували референс-препарат, зменшувалась аналогічно змінам групи 

нелікованих тварин. 

Ураження мембранного апарату кардіоміоцитів внаслідок порушень 

клітинного метаболізму, структури ДНК, ініціації прооксидантних 

механізмів під впливом доксорубіцину зумовлювало порушення 

скорочувальної функції міокарду, яке реєструвалося за допомогою ЕКГ-

обстеження. (табл. 2.2).  

 21



Таблиця 2.2 

Вплив ВРГФ на показники ЕКГ щурів на тлі доксорубіцинового 

ураження серцевого м’яза. 

Умови дослідів 
Показник Інтактний 

контроль 
Нелакована 
ДКМП 

ДКМП, 
лікована 
ВГРФ 

ДКМП, 
лікована 

кверцетином 
ЧСС, уд/хв 420,1±24,6 276±10,5* 398,3±14,9** 300,7±23,7* 

PQ, c 0,040±0,002 0,053±0,004* 0,043±0,002** 0,048±0,004* 

QRS, c 0,020±0,002 0,014±0,004* 0,016±0,002 0,018±0,002 

Q-T, c 0,062±0,004 0,086±0,009* 0,064±0,006 0,076±0,004* 

R, mB 0,66±0,07 0,45±0,05* 0,64±0,06 0,49±0,05 

P, mB 0,10±0,02 0,15±0,02 0,10±0,02 0,10±0,02 

T, mB 0,15±0,01 0,21±0,02* 0,15±0,02 0,18±0,04 

Зміщення ST 
від ізолінії, мм  

0 2,0±0,6 0,4±0,1** 0,6±0,2** 

Примітка.  

* - р≤0,05 розбіжність вірогідна по відношенню до інтактного контролю,  

** р≤0,05 розбіжність вірогідна по відношенню до нелікованої ДКМП. 

Кардіотоксичність доксорубіцину у щурів групи контрольної патології 

виявилась зменшенням ЧСС порівняно з аналогічним показником інтактного 

контролю, тобто носила характер брадиаритмії.  

Про виснаження функціональної дієспроможності серцевого м’язу 

свідчили також вірогідне подовження тривалості інтервалу PQ, підвищення 

амплітуди зубців Т та Р, подовження тривалості шлуночкового комплексу 

(Q-T), вірогідне зменшення остаточного фрагменту шлуночкового комплексу 

– сегменту ST та низькоамплітудний комплекс QRS (низький зубець R) (див. 

табл. 2.2). 

На обраній моделі виявлено, що досліджуваний ВРГФ викликає деякі 

зміни функціональної активності серця, що зареєстровано за допомогою ЕКГ. 

Застосування ВРГФ у лікувально-профілактичному режимі позначалось 

нормалізацією показника ЧСС, значення якого майже досягло меж інтактних 
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тварин. Достовірно до контрольної патології знижувались амплітуди зубців Р 

та Т, скорочувалась тривалість інтервалу  PQ (див. таблицю 2.2). Виразно, 

хоча й не вірогідно, відновлювались ЕКГ-показники, які характеризують 

функціональний стан шлуночкового апарату серця – комплекс QRS та 

інтервал Q-Т, амплітуда зубця R.  

При ЕКГ-обстеженні щурів, які отримували кверцетин, реєструвався 

брадіаритмічний характер ЧСС практично на рівні нелікованих тварин та з 

вірогідної розбіжністю від значення інтактних тварин (табл. 2.2). Інші ЕКГ-

показники мали спрямованість до значень інтактного контролю з 

невірогідної розбіжністю від контрольної патології. 

Переорієнтація окисного метаболізму в міокарді на анаеробні шляхи 

внаслідок інтоксикації та ураження серцевого м’язу доксорубіцином 

віддзеркалюється підвищенням активності КФК та гіперферментемією АсАТ 

у сироватці крові щурів, що спостерігається у тварин групи контрольної 

патології (табл. 2.3). Введення доксорубіцину викликає кардіодистрофічні 

зміни, які характеризуються різким збільшенням активності 

креатинфосфокінази (КФК), лактатдегідрогенази (ЛДГ) та 

аспартатамінотрансферази (АсАТ) у порівнянні з показниками інтактних 

тварин. Гіперферментемію АсАТ можна розцінювати як прояв 

кардіоміоцитолізу, а також компенсаторного синтезу зазначеного ключового 

ферменту реакції переамінування, необхідної для відновлення фонду 

замінних амінокислот в умовах білкової дистрофії. 

Використання ВРГФ сприяє збереженню активності КФК та ЛДГ 

практично на рівні інтактного контролю. Референс-препарат також сприяє 

зниженню активності АсАТ та КФК, хоча дія  ВРГФ  на вказані показники 

більш виразна, хоча різниця за впливом не вірогідна. 
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Таблиця 2.3 

Вплив ВРГФ на ензимологічні показники сироватки крові щурів на 

моделі доксорубіцинової кардіоміопатії 

Активність ферментів 
Умови дослідів 

КФК, мккат/л ЛДГ, 
мкмоль/л АсАТ, Кмоль/л 

Інтактний контроль 0,42± 0,03 7,1±0,6 0,64±0,034 

Нелакована ДКМП 0,92±0,09* 11,2±1,2* 1,36±0,026* 

ДКМП, лікована ВРГФ 0,54±0,04**/*** 7,4±0,4** 0,96±0,03**/***

ДКМП, лікована 
кверцетином 

0,61±0,05*/** 8,3±0,5 1,12±0,027* 

 
Примітка.  

* - р≤0,05 розбіжність вірогідна по відношенню до інтактного контролю,  

** р≤0,05 розбіжність вірогідна по відношенню до нелікованої ДКМП,  

*** р≤0,05 розбіжність вірогідна по відношенню до даних тварин, яких 

лікували кверцетином. 

 

Про інтенсифікацію вільно радикального перетворення мембранних 

ліпідів кардіоміоцитів в умовах модельної патології свідчить вірогідне 

зростання вмісту ДК та МДА, як у сироватці крові так і в гомогенаті 

міокарду (табл. 3.4). Про інтенсифікацію вільно радикального перетворення 

мембранних ліпідів кардіоміоцитів свідчить високий вміст реактантів МДА і 

ДК, як в гомогенаті міокарду, так і у сироватці крові нелікованих щурів. На 

фоні застосування ВРГФ було зареєстроване зниження рівня МДА, ВГ і ДК у 

гомогенаті серцевого м’язу і в сироватці крові.  

З боку показників антиоксидантної системи відзначалось зростання 

концентрації ВГ у крові, а в гомогенаті міокарду, вміст ВГ, навпаки, 

вірогідно зменшувався порівняно зі значеннями інтактних тварин,  що 

віддзеркалює виснаженість глутатіонового захисту на рівні органу. За дією 

ВРГФ вміст ВГ з вірогідною розбіжністю від контрольної патології досягав 

 24



інтактних значень у крові та у гомогенаті міокарду, при цьому активність 

ВРГФ була на рівні референс-препарату. 

Таблиця 2.4 

Вплив ВРГФ на стан ПОЛ/АОС при доксорубіциновій кардіоміопатії 

Інтактний 
контроль 

Нелакована 
ДКМП 

ДКМП, 
лікована 
ВРГФ 

ДКМП, 
лікована 

кверцетиномПоказник 

Сироватка крові 
МДА, 
мкмоль/л 2,0±0,12 5,4±0,26* 3,13±0,23** 4,01±0,20* 

ДК, мкмоль/л 1,4±0,01 2,0±0,02* 1,8±0,01 1,9±0,02 
16,2±1,2* 36,9±2,3** 21,4±1,8** 27,7 ±2,2* ВГ мг% 

Гомогенат серця 
МДА, 
мкмоль/г 34,7±1,25 160,4±4,4* 130,4±4,9** 120,2±7,0** 

ДК, мкмоль/г 3,4±0,5 12,3±0,74* 44,4±1,7** 36,1±1,62** 
ВГ мг% 70,41±12,8* 35,2±6,41* 74,2±10,5** 77,8±11,6 

 
Примітка.  

* - р≤0,05 розбіжність вірогідна по відношенню до інтактного контролю,  

** р≤0,05 розбіжність вірогідна по відношенню до нелікованої ДКМП. 

 

Таким чином, експериментально було встановлено, що досліджуваний 

ВРГФ стримує формування доксорубіцинової інтоксикації міокарду у білих 

щурів, справляючи виразну нормалізуючу дію на функціональний стан 

серцевого м’язу, не поступаючись за ефектом кверцетину, а за деякими 

показниками навіть перевищуючи його. Коригуюча дія досліджуваного 

засобу проявилася у нормалізації за результатами електрокардіогрифічних та 

найбільш характерних для даної патології біохімічних показників. 

Описані зміни свідчать про його кардіопротекторні властивості. 

Враховуючи механізми доксорубицинового ураження міокарду та динаміку 

змін показників системи пероксидного окиснення ліпідів/антиокислювальної 

системи (системи ПОЛ/АОС) під  дією ВРГФ на тлі експериментальної 

патології, можна припустити, що терапевтична ефективність досліджуваного 
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засобу на обраній моделі зумовлюється  прямою залежністю виразності 

кардіопротекторної дії від сили антиоксидантного ефекту. Саме завдяки 

зазначеним механізмам, можливо, реалізується здатність ВРГФ попереджати 

зрушення окислювального метаболізму та забезпечувати цілісність й 

функціональну спроможність кардіоміоцитів.  
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3. Вивчення адаптогенної дії ВРГФ на моделі примушеного плавання у 

щурів. 

Різке зниження адаптаційних можливостей і функціональних резервів – 

це реальність сучасного стану організму людини. Екологічний пресинг, 

надзвичайно ускладнений соціум, психоемоційні перенапруження є 

головними у переліку факторів ризику стану здоров’я. 

Для більшості реально існуючих комбінацій патогенетичних факторів 

результат тривалого впливу на організм невідомий, і тому ускладнюється 

його профілактика. У зв’язку з цим, одним із перспективних напрямків 

профілактики захворювань за рахунок підвищення резистентності організму 

є використання адаптогенів, номенклатура яких в Україні досить обмежена. 

До групи адаптогенів відносять фармакологічні засоби, які 

прискорюють та поліпшують адаптацію організму до різних факторів 

зовнішнього середовища [13]. Діють вони не специфічно, але забезпечують 

виразні регуляторні властивості, що сприяє зменшенню втомлюваності, 

підвищенню працездатності [3, 5, 14]. 

Матеріали та методи.  

Визначення адаптогенної дії ВРГФ проводили на моделі примушеного 

плавання з вантажем [13]. Плавання тварин використовується в 

фармакологічних дослідженнях як модель м’язової роботи. Під впливом 

систематичної м’язової діяльності в скелетних м’язах підвищується 

чутливість специфічних білків-рецепторів органів-мішеней до метаболічної 

дії власних гормонів, активується синтез поліамінів, підвищується рівень 

білків, що зв’язують жирні кислоти для більш ефективного 

енергозабезпечення [4, 5, 12]. Таким чином, короткотривалі адекватні за 

інтенсивністю фізичні навантаження є фізіологічним анаболічним стимулом. 

В умовах м’язової роботи при використанні анаболічних засобів швидше 

змінюється спрямованість метаболізму, підвищується синтез протеїнів, ріст 

м’язів, загальна маса тіла і внутрішніх органів [8].  
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В експерименті використовували статевозрілих білих щурів самців з 

вхідною масою 150-170 г. Всіх тварин до початку експерименту, а також 

кожного разу перед процедурою плавання зважували, з урахуванням цих 

даних розраховували вагу вантажу (7,5% від маси тіла тварини). 

Навантаження плаванням здійснювалось у ванні з величиною шару води не 

менше 60 см при термонейтральній температурі води +32°±2°С. Вантаж 

прикріплювали до хвоста тварини за допомогою еластичного резинового 

кільця. Спостереження проводили до повного стомлювання (критерієм якого 

було 10-ти секундне перебування щура під водою). На етапі формування груп 

проводили адаптацію тварин до плавання протягом 3-х діб та відбирали 

щурів, які здатні плавати з відповідним вантажем. За підсумками відбору 

були сформовані 4 групи (по 8 щурів у кожній): 1-а група – контроль 

(інтактні тварини яких без тренування примушували плавати на 15, 30 та 45 

дні дослідження), 2 – тварини на тлі примушеного тренування плаванням, 3 – 

тварини на тлі тренування плаванням, яким вводили досліджуваний ВРГФ, 4 

– на тлі тренування плаванням, яким вводили  препарат порівняння – апілак. 

ВРГФ вводили внутрішньошлунково в дозі 1,8 мл/кг щодня одноразово 

протягом 45 днів. Референс-препарат апілак вводили за аналогічною схемою 

в дозі  1,8 мг/кг. Апілак відноситься до групи препаратів на основі продуктів 

бджільництва, які впливають на метаболічні процеси. Його використовують з 

метою підвищення працездатності, для корекції дистрофічних змін. 

Оцінювання фізичної витривалості проводили в динаміці за здатністю 

знижувати час стомлення. Дані реєстрували на початку дослідження (вихідні 

дані) та через 15, 30 та 45 днів.  

На фоні використання ВРГФ оцінювали масу тіла, внутрішніх органів, 

вміст загального білка в м’язах (серцевому  та литковому), вміст сечовини в 

крові та сечі досліджуваних тварин, а також глюкози в сироватці крові. 

Біохімічні показники крові та сечі визначали за допомогою діагностичних 

наборів [6]. Вивчення вмісту глюкози здійснювали глюкозооксидантним 

методом.  
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Усі досліджувані показники порівнювали з аналогічними показниками 

інтактних тварин, яких утримували в стандартних умовах віварію. 

Результати дослідження. 

Данні стосовно впливу ВРГФ на масу тіла щурів на тлі примушеного 

тренування їх плаванням наведені в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Вплив 45-ми добового внутрішньошлункового введення ВРГФ на масу 

тіла щурів на тлі примушеного плавання з вантажем (М±m), n=8 

Маса тіла, г Умови 
дослідів на початку 

досліду По закінченню 

Приріст маси тіла 
до даних на 

початку досліду, г 
Контроль 166,0±2,60 200,0±2,50 34,0 

Тренування 
плаванням 161,4±2,94 216,7±5,50* 55,3 

Плавання + 
ВРГФ 163,4±2,20 221,0±3,40* 57,6 

Плавання + 
апілак 157,8±3,2 209,0±4,20 51,2 

 
Примітка.  

*- р≤0,05 розбіжність вірогідна по відношенню до інтактного 

контролю 

Як видно з табл. 3.1, ініційоване плавання у щурів призводить до 

вірогідного збільшення маси тіла. Це узгоджується із літературними даними 

що адекватні фізичні навантаження є анаболічними стимулами, які 

призводять до прискорення білоксинтетичних процесів в організмі, що з 

часом позначається підвищенням працездатності та витривалості [9, 12, 14]. 

Інтрагастральне введення ВРГФ на тлі примушеного плавання також сприяє 

збільшенню маси тіла, але невірогідному у порівнянні з даними тварин, які 

були треновані плаванням. 

Аналіз маси внутрішніх органів щурів на фоні примушеного плавання 

з вантажем  показав, що маси печінки, серця і нирок в усіх дослідних групах 

вірогідно не відрізняються від даних контролю (таблиця 3.2). Враховуючи, 
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що плавання призводить до більш виразного приросту маси тіла, ніж у 

інтактних тварин, а також наведені дані з боку маси внутрішніх органів 

можна припустити, що зростання організму відбувається переважно за 

рахунок м’язової тканини. Саме м’язи у даній моделі набувають дії 

напруження з боку навантаження плаванням. 

Слід зазначити, що у щурів  на тлі 45-ти денного тренування 

плаванням відмічено адаптивне зростання маси надниркових залоз, що може 

свідчити про стресорне напруження організму довготривалими, можливо, 

неадекватними фізичними навантаженнями . 

Таблиця 3.2  

Вплив 45-ми добового внутрішньошлункового введення ВРГФ на масу 

внутрішніх органів щурів на тлі примушеного плавання з вантажем 

(М±m), n=8 

Абсолютна маса внутрішніх органів, г 
Умови дослідів Печінка Серце Нирки Надниркові 

залози 
Контроль 5,36±0,09 0,522±0,011 0,615±0,009 0,702±0,003 
Тренування 
плаванням 5,40±0,15 0,524±0,012 0,608±0,019 0,730±0,004* 

Плавання + 
ВРГФ 5,43±0,12 0,523±0,014 0,595±0,013 0,696±0,002 

Плавання + 
апілак 5,42±0,08* 0,511±0,012* 0,620±0,014* 0,715±0,004* 

 
*- р≤0,05 розбіжність вірогідна по відношенню до інтактного 

контролю 

 

Використання ВРГФ стримує стресорне напруження при фізичному 

навантаженні та попереджає розвиток гіпертрофії надниркових залоз (їх маса 

вірогідно не відрізняється від даних інтактного контролю). В цей же час, 

застосування референс-препарату апілак здійснює менш виразний 

стреспротекторний ефект на надниркові залози. 
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Помірне підвищення активності білоксинтетчних процесів, що 

проявляється зростанням загального білку у внутрішніх органах, може 

супроводжуватись підвищенням фізичних можливостей організму  [11]. 

Отримані експериментальні дані свідчать, що фізичне навантаження 

призводить до активації метаболічних процесів в організмі. Використання 

вивчаємого  ВРГФ сприяє підвищенню вмісту загального білку у серцевому і 

литковому м’язах, не поступаючись препарату порівняння апілаку (таблиця 

3.3). 

Імовірно, ВРГФ здатніi регулювати інтенсивність 

внутрішньоклітинного метаболізму м’язів у період їх функціональної 

активності, оптимізуючи умови як для виконання самої роботи, так і для 

пластичних процесів у відновлювальному періоді [14]. 

Таблиця 3.3 

Вплив фулерену на вміст загального білку в тканинах щурів на тлі 

примушеного плавання з вантажем (М±m), n=8 

Вміст загального білку, мг/100мг 
Умови дослідів 

Литковий м’яз Серцевий м’яз 

Контроль 16,5±0,40 16,2±0,6 

Тренування 
плаванням 

17,8±0,40 17,7±0,4 

Плавання + 
ВРГФ 

18,0±1,10*/** 18,2±0,8*/** 

Плавання + 
апілак 

18,1±0,6*/** 18,1±0,3*/** 

Примітка. 

*- р≤0,05 розбіжність вірогідна по відношенню до інтактного контролю, 

** р≤0,05 розбіжність вірогідна по відношенню даних групи на тлі плавання. 

Зміни з боку показників загального білка у м’язах свідчить на користь 

формування структурного сліду, який може забезпечувати стійку адаптацію 

до можливого стресорного фактору. 
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Результати одержаних даних (таблиця 3.4) свідчать, що на тлі 

тренування плаванням  фізична витривалість щурів збільшувалась: на 15-ту 

добу  в 1,78 рази, на 30-ту добу в 2,84 рази та на 45-ту добу в 2,9 рази.  

Використання ВРГФ сприяло більш виразному збільшенню фізичної 

витривалості тварин на тлі примушеного плавання. Так на 15-ту добу 

експерименту досліджуваний показник  перевищував дані тварин на тлі лише 

тренування плаванням на 15-й день експерименту на 20,2 %, на 30-й день на 

21,0% та 45-й день на 31,4%.  

Таблиця 3.4 

Вплив ВРГФ на фізичну витривалість щурів на моделі 

примушеного плавання з вантажем (М±m) n=8 

Фізична витривалість, хв. 
Умови дослідів 

Вхідні 

дані, мин. 15-й день 30-й день 45-й день 

Контроль 5,1±0,2 4,7± 0,3 4,5±0,5 4,8 ± 0,7 

Тренування 
плаванням 

4,4±0,1 8,4±0,4* 12,8±1,3* 14,0±0,5* 

Плавання + ВРГФ 4,6±0,3 10,1±0,7* 15,5 ± 0,9 18,4 ± 2,6* 

Плавання + апілак 5,0±0,3 9,8 ± 0,5* 14,7± 2,1* 16,5 ± 1,8* 

Примітка. 
* - р≤0,05 розбіжність вірогідна по відношенню до інтактного контролю, 

** р≤0,05 розбіжність вірогідна по відношенню даних групи з препаратом 

порівняння. 

 

Слід зазначити, що досліджуваний ВРГФ за впливом на фізичну 

витривалість щурів не поступався препарату порівняння апілак, 

перевищуючи його дію приблизно на 13,5 % лише на 45-й день дослідження.  

Таким чином, можна зазначити, що ВРГФ у дозі 1,8  мл/кг вірогідно 

збільшуючи час фізичної витривалості, проявляє адаптогенну активність. 

Відомо, що азот, який утворюється в результаті дезамінування 

амінокислот, виводиться із організму, завдяки циклу сечовини. Адаптогенна 

дія препаратів може реалізуватись завдяки формуванню «структурного 
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сліду» з боку показників білкового обміну, а зокрема віддзеркалюватись 

змінами з боку функціонального стану нирок.  

Можливе підвищення білоксинтетичних процесів проявляється 

зменшенням вмісту сечовини в крові та сечі, що свідчить про ретенцію азота 

в тканинах. Дистрофічні процеси, що мають місце під впливом 

пошкоджуючих агентів, навпаки, супроводжуються збільшенням вмісту 

сечовини у сечі і у сироватці крові досліджуваних тварин. 

Таблиця 3.5 

Вплив ВРГФ на вміст сечовини в крові та сечі щурів на моделі 

примушеного плавання з вантажем (М±m), n=8 

Умови дослідів 

Вміст сечовини в 

сироватці крові, 

ммоль/л 

Вміст сечовини в сечі, 

ммоль/л 

Інтактний контроль 3,96±0,19 45,8±6,3 

Тренування плаванням 4,14±0,20 51,8±5,9 

Плавання + ВРГФ 3,87±0,21 43,6±6,1 

Плавання + апілак 4,28±0,25 50,0±4,3 

 
Примітка. 

*- р≤0,05 розбіжність вірогідна по відношенню до інтактного контролю, 

** р≤0,05 розбіжність вірогідна по відношенню даних групи на тлі плавання. 

Додаткове визначення вмісту сечовини в сечі та крові на фоні 

ініційованого плавання у щурів не показало вірогідних змін з боку даного 

показника. 
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Таблиця 3.6 

Вміст глюкози у крові здорових щурів під впливом досліджуваних 

речовин пісня навантаження плаванням (М±m) n=8 

Рівень глюкози в крові, ммоль/л 
Умови досліду Початок 

дослідження 15-й день 30-й день 45-й день 

Інтактний  
контроль 

5,53±0,12 5,64±0,21 5,42±0,19 5,21±0,14 

Тренування 
плаванням 

5,40±0,13 4,39±0,19 5,69±0,20 6,09±0,20*

Плавання + ВРГФ 5,50±0,15 5,82±0,15 5,37±0,16 5,30±0,14 

Плавання + апілак 5,2±0,11 5,35±0,11 5,94±0,15* 6,12±0,12*

Примітка.  

* – р≤0,05 розбіжність вірогідна по відношенню до контролю. 

Основним джерелом енергії у організмі при м’язовій діяльності є 

вуглеводи, а гіпоглікемія, як і низький рівень стероїдних гормонів, значно 

знижує інтенсивність скорочення скелетних м’яз. У зв’язку з цим нами 

визначався рівень глюкози крові у експериментальних тварин. 

Наведені у таблиці 4.6 дані свідчать, що у процесі навантаження 

плаванням у щурів експериментальних груп змінювався вміст глюкози крові. 

В той час як у тварин з групи інтактного контролю рівень глюкози вірогідних 

змін цього показника не було зареєстровано. Слід зазначити, що підвищення 

вмісту глюкози у крові за умов фізичних навантажень не виходило за межі 

фізіологічної норми. 

За результатами експериментальних даних визначено, що період 

інтенсивних м’язових навантажень у щурів під впливом плавання 

віддзеркалюється спочатку зниженням, а потім поступовим збільшенням 

рівня глюкози (від 5,40±0,13 до 6,09±0,20 на 45 день експерименту). 

Навантаження плаванням на тлі введення ВРГФ сприяло збереженню 

вмісту глюкози на рівні інтактного контролю протягом всього досліду. У 

порівнянні з даними групи тварин, яких лише тренували плаванням 

відмічено деяке зниження вмісту рівня глюкози крові особливо на 30-й та 45 
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день експерименту. Препарат порівняння апілак не впливав на рівень 

глюкози, про що свідчать дані, які не відрізняються від даних на тлі 

навантаження лише плаванням. Зазначені зміни з боку  вмісту глюкози крові 

можуть пояснюватися активацією захвату глюкози тканинами (у тому числі й 

працюючими м’язами) у присутності речовин з адаптогенною дією. 

Отримані експериментальні дані дозволяють зробити висновок, що 

досліджуваний ВРГФ проявляє на використаній моделі адаптогенну дію. 

Спектр наведених результатів свідчить про багатовекторність дії вивчаємого 

засобу завдяки чому реалізується його м’яка нормалізуюча, можливо 

протекторна, дія на функції організму.  
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4. Вивчення мембраностабілізуючих властивостей ВРГФ за методом 

JAGER F.C. 

Відомо, що відновлення проникності судинної стінки, яке залежить від 

стану клітинних мембран, є одним із провідних факторів при лікуванні 

запальних патологій [1, 3]. 

Порушення цілісності мембрани клітин, спричинене активацією 

процесів ліпопероксидації, веде до зміни функціональної активності клітин, і 

як наслідок, органу в цілому [1, 2, 3]. Від глибини ураження мембранного 

апарату клітин залежить вираженість деструктивно-запальних змін [4, 5].  

Для підтвердження мембраностабілізувальної дії ВРГФ у дозі 1,8 мл/кг 

вивчався його вплив на процес спонтанної перекисної деструкції мембран 

еритроцитів на моделі спонтанного гемолізу за Jager F.C. [6]. 

Матеріали і методи. 

Метод Jager F.C. заснований на визначенні ступеню спонтанної 

перекисної деструкції мембран еритроцитів. Для цього спектрофотометрично 

на СФ-46 при 540 нм визначали екстинкцію позаеритроцитарного 

гемоглобіну, що надходить у кров внаслідок спонтанного лізису мембран 

еритроцитів, викликаного пероксидним окисненням ліпідів киснем повітря 

[6]. 

Дослідження проводили на білих безпорідних щурах обох статей, 

масою 200-220 г. Тваринам дослідної групи внутрішньошлунково, 

одноразово, протягом трьох діб, вводили ВРГФ в дозі 1,8 мл/кг. Препаратом 

порівняння був обраний вітамін Е, який за даними літератури [7] володіє 

антиоксидантними властивостями. Його вводили тваринам у дозі ЕД50 50 

мг/кг внутрішньошлунково у вигляді емульсії. Контрольні щури отримували 

воду [4, 5]. 

На четверту добу у тварин з хвостової вени брали кров і визначали 

ступінь гемолізу еритроцитів у дослідних і контрольній групах за 

формулою: 
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(Е1 + Е2) Х = 
2 Е3

× 100 %,  де 

X – ступінь гемолізу, %; 

Е1, Е2 – екстинкції першої і другої проб з робочим розчином; 

Е3 – екстинкція проби з дистильованою водою. 

Статистична обробка результатів проведених досліджень 

здійснювалась з використанням методів варіаційної статистики за допомогою 

коефіцієнту Стьюдента (t). 

Результати проведених дослідження наведені в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 

Вивчення мембраностабілізувальної дії ВРГФ (n=5) 

Умови досліду Доза, Ступінь гемолізу 
еритроцитів, % 

Мембрано-
стабілізувальна 
активність, % 

Інтактний контроль  - 33,80±1,49 - 
ВРГФ 1,8 мл/кг 18,20±2,99* 46 
Вітамін Е 50 мг/кг 18,60±2,62* 45 
Примітки: 

* – відхилення достовірне щодо інтактного контролю, р≤0,05; 

Встановлено, що ВРГФ у дозі 1,8 мл/кг виявив виражену 

мембраностабілізувальну дію, про що свідчить достовірне пригнічення 

ступеню гемолізу еритроцитів у 1,9 рази у порівнянні з інтактним контролем. 

Аналіз мембраностабілізуючого впливу ВРГФ в порівнянні з референс-

препаратом вітаміном Е довів, що за активністю ВРГФ (46 %) не 

поступається вітаміну Е (45%). 

Таким чином, проведені дослідження встановили виражені 

мембраностабілізувальні властивості ВРГФ, що проявилися зменшенням 

ступеню спонтанного гемолізу внаслідок перекисної деструкції мембран 

еритроцитів, а також довели його антицитолітичну дію. Виявлені властивості 

можуть бути реалізовані за рахунок антиоксидантних властивостей ВРГФ, 

що підтверджені даними літератури [8]. 
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5. Вивчення протизапальної дії ВРГФ. 

Фулерени – третя після алмазу та графіту алотропна форма вуглецю, 

яка звичайним способом існує в природі та розчиняється тільки в органічних 

розчинниках. Для того щоб зрозуміти біологічні та медичні можливості 

фулерену в 1993 р. Андріївським Г.А. був отриманий водний розчин 

фулеренів, за рахунок «вбудовування» їх в природну структуру води. А саме, 

був розроблений розчин, який одночасно поєднує в собі властивості і 

істинних розчинів, і колоїдних систем - ВРГФ.  

Приймаючи до уваги відсутність генно- та цитотоксичних 

властивостей ВРГФ та одночасно наявність у нього потужної 

антиоксидантної, антиатеросклеротичної, протипухлинної та 

нейропротективної (анти-амілоїдної) дії, доцільним є подальше вивчення 

фармакологічних властивостей ВРГФ. 

В зв’язку з тим, що запальні процеси супроводжують розвиток 

більшості патологій, оцінка протизапальної активності ВРГФ є одним з 

головних завдань фармакологічних досліджень. 

В останні роки спостерігається суттєве підвищення чисельності 

людей з різними запальними захворюваннями, тому запалення – одна із 

найважливіших проблем у загальній патології та клініці [1, 2, 5, 9, 11]. 

Запалення – це процес, який розвивається у будь-яких тканинах і 

органах як реакція живих тканин на місцеве пошкодження, що виникла у ході 

еволюції; вона складається із складних поетапних змін мікроциркуляторного 

русла, системи крові та сполучної тканини, що спрямовані на ізоляцію та 

усунення пошкоджуючого агента і відновлення (чи заміщення) пошкоджених 

тканин [2, 5, 11, 15, 16, 17, 19]. 

Пошкодження тканин при розвитку запального процесу 

супроводжується структурною зміною мембран і викликає вихід в осередок 

запалення його медіаторів – гістаміну та серотоніну, збільшення 

інтенсивності вільно-радикального окиснення, а також активацію протеаз і 

кінінової системи [1, 2, 15, 16, 18, 19].  
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Підвищується активність фосфоліпази А і перетворення арахідонової 

кислоти з утворенням простагландинів (ПГ) і тромбоксанів, які діють як 

медулярна система, що тісно пов’язана з функцією циклічних нуклеотидів. 

Відбувається активація інших ейкозаноїдів, яка в подальшому призводить до 

появи антитіл [10, 11, 16, 19]. Виникає реакція антиген-антитіло, що активує 

систему комплементу. В результаті комплексу реакцій виникають судинні та 

клітинні реакції, ці процеси супроводжують гостре запалення [2, 9, 11, 15]. 

Порушення мікроциркуляції зумовлене підвищенням проникності 

капілярної сітки, що призводить до розвитку тканинного набряку та гіперемії 

[1, 2, 10]. Вподальшому відбувається пошкодження стінок капілярів, 

капілярний та венулярний стази, підвищення внутрішньосудинної 

концентрації різних клітин з агрегацією еритроцитів і тромбоцитів, а також 

плазмових факторів згортання. Ексудативна ланка запалення пов’язана з 

активною міграцією лейкоцитів і макрофагів з кров’яного русла в осередок 

запалення, накопиченням у ньому клітинних елементів крові, а також 

місцевих тучних клітин і фібробластів [1, 2, 10, 19]. В результаті цього в 

осередку запалення активується фагоцитоз з вивільненням в міжклітинну 

основну речовину сполучної тканини лізосомальних ферментів, які 

здійснюють деградацію продуктів тканинного розпаду, а при надлишковій їх 

активації викликають тканинну деструкцію. При ліквідації патогенетичного 

агенту виникає завершальна фаза запального процесу – репарація, яка 

закінчується загоєнням дефектів тканини і припиненням реакцій. Якщо ж в 

організмі продовжує знаходитись джерело подразнення, то гостре запалення 

переходить в хронічне [2, 11]. 

Будь-який запальний процес, незалежно від фактора, що його 

спричинив, протікає за типом ланцюгової реакції, яка складається зі 

стереотипних ланок і специфічних елементів, характерних для даного 

запалення. Він починається як запальна реакція на пошкодження клітин з 

наступною судинною реакцією [1, 2, 5, 8]. При цьому відбувається збільшене 

виділення в проміжковий простір біологічно активних речовин – гістаміну, 
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серотоніну, дофаміну і протеолітичних ензимів, що викликають активацію 

процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) [10]. Розпад лізосом і вихід 

їхніх ферментів в цитоплазму при різноманітних ушкодженнях активує 

гідролітичні процеси, продукти яких сприяють накопиченню іонів водню і 

підвищенню кислої реакції цитоплазми. Розвивається ацидоз, який є 

важливою загальною ознакою пошкодження клітини [1, 2, 9, 10, 11, 19].  

Пошкодження ліпідних компонентів клітинних і субклітинних мембран 

при запаленні виникає дещо іншими шляхами. Одним із них є перекисне 

окиснення ненасичених жирних кислот та фосфоліпідів (процес активується 

сполуками заліза) [1, 11, 18]. 

Найважливішими клітинними реакціями при запаленні є реакції 

імунної системи [1, 2, 5, 11]. 

Вважають, що в регуляції імунного запалення провідна роль належить 

ПГ, циклічним нуклеотидам, адренергічним, холінергічним речовинам і 

порушенню гліколітичних процесів [1, 2, 5, 9, 1, 14, 15, 16, 18, 19]. 

У комплексному вивченні розробленої біологічно активної добавки 

(БАД) – ВРГФ – важливе місце займають експериментальні дослідження, що 

включають у себе визначення його протизапальної активності. 

Обґрунтуванням проведених досліджень служила наявність у ВРГФ 

потужного антиоксидантного ефекту. В свою чергу, пригнічення процесів 

перекисного окиснення біологічних молекул, як відомо, корелює з 

гальмуванням запальних процесів, а протизапальна терапія є досить 

актуальною при лікуванні широкого спектру патологічних станів.  

Матеріали і методи. 

Визначення протизапальної активності препарату здійснювали за його 

антиексудативною дією, яку було вивчено на моделі карагенінового та 

зимозанового набряків стопи щурів [3, 4, 6]. 

На першому етапі дослідження протизапальну активність ВРГФ 

вивчали на моделі карагенінового набряку [4, 6, 14, 19] у дозі 1,8 мл/кг (доза 
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розрахована у перерахунку з терапевтичної дози для людини за допомогою 

коефіцієнту перерахунку доз за Ю.В. Риболовлевим) [12]. 

Досліди проводили на 18 білих нелінійних щурах масою 200-220 г різної 

статі. Тварин розподіляли на 3 групи (по 6 щурів у кожній). За годину до 

введення карагеніну тваринам першої групи внутрішньошлунково вводили 

ВРГФ у дозі 1,8 мл/кг; тварини другої групи отримували препарат 

порівняння – таблетки «Вольтарен» («Novartis», Швейцарія), які вводили в 

ЕД50 8 мг/кг; тварин третьої групи не лікували (контрольна група), вони 

отримували еквівалентну кількість води. Протизапальну активність 

оцінювали за ступенем пригнічення набряку стопи у тварин на третій добі 

дослідження у порівнянні з контрольними, та виражали у відсотках [6, 3, 4, 

18, 19]. 

Одним із найбільш сучасних підходів при проведенні 

фармакологічного скринінгу є пошук речовин-інгібіторів ліпооксигеназного 

шляху перетворення арахідонової кислоти. У зв’язку з тим, що одним із 

чинників запалення є лейкотриєни (ЛТ), доцільним було дослідження 

антиексудативної активності ВРГФ при запаленні, яке викликане зимозаном 

[6, 3, 19, 20]. 

Зимозан – структурний полісахарид, який міститься у клітинах 

оболонки дріжджів, специфічно сприяє утворенню та виділенню ЛТ і 

провокує локальну гостру запальну реакцію [6]. На ранній стадії інгібітори 

ліпоксигенази попереджують зимозан-індукований набряк [7, 20]. 

Зимозан уводили щурам субплантарно з розрахунку 0,1 мл на тварину у 

вигляді 2% суспензії. Максимальний набряк розвивався через 30 хвилин 

після введення флогогену [6]. 

На моделі зимозанового набряку у щурів у якості препарату порівняння 

використовували рослинний протизапальний препарат – інгібітор 

ліпооксигенази – гранули Кверцетину (НВЦ «Борщагівський ХФЗ», м. Київ) 

в умовно-терапевтичній дозі 5 мг/кг. 
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Поділ тварин на експерементальні групи та введення досліджуваних 

речовин відбувалось за такою ж схемою, як на моделі карагенінового 

набряку. 

Протизапальну активність (на моделях карагенінового та зимозанового 

набряків) розраховували за формулою: 

 

(Мнсд – Мзд) × 100 А = 100% – 
Мнск – Мзк

, де 

 

А – антиексудативна активність, %; 

Мнсд – маса набряклої стопи в досліді; 

Мзд – маса здорової стопи в досліді; 

Мнск – маса набряклої стопи в контролі; 

Мзк – маса здорової стопи в контролі. 

У всіх випадках маса стопи виражалась у мг [6]. 

Результати експериментів піддавали обробці методами математичної 

параметричної та непараметричної статистики. Статистично значимими 

вважали дані при рівні достовірності Р ≤ 0,05. Для отримання статистичних 

висновків при порівнянні виборок відповідних перемінних, після того, як 

однофакторний дисперсійний аналіз (або критерій Крускала-Уолліса для 

даних, які не підлягають нормальному закону розподілу) виявив різницю між 

експериментальними групами, застосовували критерій Н’юмена-Кейлса для 

чисельних порівнянь (або критерій Манна-Уітні). Використовували 

стандартний пакет програм «Statistica 6.0». 

 

5.1. Дослідження антиексудативної дії ВРГФ на моделі 

карагенінового набряку у щурів 

Результати досліджень. 

На першому етапі  досліджень проводили вивчення протизапальної 

(антиексудативної) дії ВРГФ на моделі гострого запального набряку, який 
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викликали субплантарним введенням в задню лапу щура – 0,1мл 1 % водного 

розчину карагеніну [5, 6, 15, 16]. Відомо, що в патогенезі карагенінового 

запалення через 1,5-5,5 години після введення флогогену провідну роль 

відіграють ПГ, це дозволяє зробити висновок про вплив досліджуваного 

екстракту на циклооксигеназну систему [1, 16]. 

Результати експерименту наведені в таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1 

Результати визначення антиексудативної активності ВРГФ на 

моделі карагенінового набряку стопи у щурів (n=6) 

Умови досліду 
Приріст об’єму стопи після 

введення карагеніну (ум.од.) 

Анти 

ексудативна 

активність 

(%) 

ВРГФ 1,8 мл/кг 16,83±0,40 19,2*/** 

Вольтарен 8 мг/кг 11,00±0,52 47,2* 

Контрольна патологія 20,83±0,60 – 

 
Примітки: 

1. * – відхилення достовірне щодо контрольної патології, р≤0,05; 

2. ** – відхилення достовірне щодо референс-препарату Вольтарен, 

р≤0,05. 

Отримані дані свідчать, що ВРГФ проявляє протизапальну 

(антиексудативну) активность через три години після введення флогогену 

(цей час відповідає максимуму розвитку карагенінового набряку). 

Так, у дозі 1,8 мл/кг антиексудативна дія ВРГФ становила 19,2%, це 

говорить про помірний вплив цього препарату на пригнічення активності 

циклооксигенази (ЦОГ).  

Хоча ВРГФ виявив протизапальний ефект, він, все ж поступився за 

рівнем активності Вольтарену. Протизапальна здатність Вольтарену у дозі 8 

мг/кг складала 47,2%. Вольтарен перевищував антиексудативну дію ВРГФ 
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майже в 2,5 рази. Цей факт можна пояснити тим, що Вольтарен – класичний 

синтетичний препарат групи НПЗЗ який, за даними літератури є потужним 

неспецифічним інгібітором ЦОГ, що веде до зниження продукції ПГ та 

зменшує виразність запалення. До того ж ЕД50 Вольтарену майже на п‘ять 

порядкiв перевищує дозу фулерену С60, наданного у вигляді ВРГФ, яка була 

обрана для досліджень. 

Таким чином, експериментально встановлена наявність помірної 

антиексудативної активності ВРГФ в дозі 1,8 мл/кг на моделі карагенінового 

набряку у щурів. Отримані дані свідчать про можливість досліджуваного 

засобу впливати на простагландинову фазу карагенінового запалення і 

пригнічувати ЦОГ.  

 

5.2. Дослідження антиексудативної дії ВРГФ на моделі 

зимозанового набряку у щурів. 

У розвитку ексудації провідну роль відіграють біологічно активні 

похідні арахідонової кислоти. Існує два альтернативних шляхи перетворення 

арахідонової кислоти з фосфоліпідів клітинних мембран на біологічно 

активні сполуки: циклооксигеназний шлях – утворення ПГ за участю ЦОГ та 

ліпооксигеназний шлях – утворення ЛТ за участю ліпооксигенази (ЛОГ) [6, 

20]. Активація обох шляхів має велике значення для розвитку запальної 

реакції, тому ефективність протизапальної дії препарату буде залежати від 

його спроможності інгібувати активність як ЦОГ, так і ЛОГ [6].  

З метою встановлення спроможності ВРГФ пригнічувати активність 

ключових ферментів перетворення арахідонової кислоти ми використали 

модель зимозанового набряку, в механізмі розвитку якого лежить утворення 

ЛТ (на 0,5 годину). 

В якості препарату порівняння було обрано кверцетин – препарат 

поліфенольної природи, який здатний пригнічувати активність ЛОГ. 

Введення зимозану приводило до розвитку набряку у контрольній 

групі тварин через 0,5 години. Встановлена динаміка розвитку набряку є 
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характерною для даної моделі. Різке збільшення його через 0,5 години, 

очевидно, пов’язане з інтенсивним утворенням ЛТ у місті запалення. 

Попереднє введення тваринам ВРГФ пригнічувало розвиток 

зимозанового набряку на 27,8% (табл. 5.2). Так, через 0,5 години після 

введення тваринам зимозану, у щурів, яких лікували ВРГФ набряк був 

достовірно нижчим в 1,4 рази, ніж в групі контрольної патології. Отже, 

можна стверджувати, що ВРГФ пригнічує дію ЛТ. Однак, за рівнем 

антиексудативної активності ВРГФ дещо поступився протизапальній дії 

Кверцетину. 

Таблиця 5.2 
Результати визначення антиексудативної активності ВРГФ на моделі 

зимозанового набряку стопи у щурів (n=6) 

Умови досліду Приріст об’єму стопи після 
введення карагеніну (ум.од.) 

Анти 
ексудативна 
активність 

(%) 
ВРГФ 1,8 мл/кг 15,7±0,49 27,8*/** 

Кверцетин 5 мг/кг 12,3±0,42 43,9* 
Контрольна патологія 22,0±0,68 – 

 
Примітки: 

1 * – відхилення достовірне щодо контрольної патології, р≤0,05; 

2** – відхилення достовірне щодо референс-препарату кверцетин, 

р≤0,05; 

Попереднє введення тваринам Кверцетину також пригнічувало 

розвиток зимозанового набряку. Як видно з наведених у таблиці 1.2 даних, 

через 0,5 години після введення зимозану розмір набряку був у 1,8 рази 

меншим, ніж у групі контрольної патології. Антиексудативна активність 

Кверцетину у цей термін дорівнювала 43,9%. Останнє можна пояснити тим, 

що кверцетин суттєво впливає на активність ЛТ. 

Таким чином, отримані дані свідчать про антиексудативну активність 

ВРГФ. Здатність ВРГФ пригнічувати розвиток зимозанового набряку у ранні 
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терміни, можливо, пов’язано зі здатністю пригнічувати активність ЛОГ [9]. 

На підставі отриманих даних можна зробити висновок про наявність у ВРГФ 

антиліпооксигеназної активності, яка лише на 3,4% поступилася дії 

Кверцетину. Спроможність ВРГФ пригнічувати розвиток зимозанового 

набряку через 0,5 години після індукції запалення дозволяє зробити також 

висновок про наявність у нього помірної антиліпооксигеназної активності.  

Таким чином, проведені дослідження показали, що на моделі зимозанового 

набряку у щурів ВРГФ проявив достатній рівень антиексудативної активності 

(27,8%), а на моделі карагенінового набряку його протизапальна дія складала 

19,2%. Це дозволяє припустити, що на ранніх етапах розвитку запальної реакції 

ВРГФ більш активно пригнічує утворення ЛТ, а через 3 години – помірно ПГ.  
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6. Вивчення противиразкової дії ВРГФ на моделі 

ацетилсаліцилової виразки шлунку. 

Виразкова хвороба шлунка (ВХШ) – це хронічне захворювання, що має 

поліциклічний перебіг та характеризується появою дефекту у слизовій 

оболонці шлунку [1, 10, 11]. 

Окрім нейрогенних, аліментарних та ендокринних факторів, згідно з 

сучасними уявленнями, процеси вільнорадикального окиснення є однією з 

найважливіших ланок патогенезу ВХШ [2, 9, 10, 11, 12, 13]. Доведено, що 

активація вільнорадикального окиснення у покривно-епітеліальному шарі 

слизової оболонки шлунка є одним з факторів, що пригнічує резистентність 

слизової оболонки шлунку (СОШ) гастродуоденальної зони. Безостережно 

доведено, що однією з можливих причин зниження регенераторних 

можливостей при ВХШ є накопичення в тканинах проміжних продуктів 

вільнорадикального окиснення (ВРО) ліпідів клітинних мембран, які 

гальмують проліферативні та секреторні процеси у СОШ і виступають у ролі 

інгібіторів клітинного розподілу [4, 8, 9, 12, 15, 16, 17]. Існують дані про 

достовірну активізацію процесів ВРО в плазмі крові та мембранах 

еритроцитів, а також безпосередньо у СОШ хворих на ВХШ [4, 10, 11, 12, 15, 

16, 17]. В деяких роботах відмічено важливу роль вільних радикалів в 

патогенезі експериментальних виразок [4, 15, 16, 20, 24, 26]. 

Одним з факторів активації ВРО може служити антиоксидантна 

недостатність СОШ. [4, 15, 16, 27, 28]. 

Деструкція СОШ як наслідок активації перекисного окиснення ліпідів 

(ПОЛ) пов’язана також з різким зниженням антиоксидантної активності, 

наявністю гіпоксії, ішемії, порушенням мікроциркуляції, змінами 

реологічних властивостей слизу, який захищає клітини СОШ від 

пошкоджень агресивного рівня гідроперекисів жирних кислот [4, 15, 16, 17] 

Таким чином, ВХ розвивається на фоні активації ПОЛ і виснаження 

резервів ендогенної антиоксидантної системи (АОС). Ланцюгове зростання 

ПОЛ та вихід цього процесу з-під контролю АОС викликають порушення 
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тканинного метаболізму, (дезінтеграцію мембран, вторинну пошкоджуючу 

дію лізосомальних гідролаз, мутації ДНК, дезорганізацію діяльності 

ферментів, пригнічення утворення регуляторів клітинного поділу та інші) що 

спричиняє трофічні зміни. У СОШ суть деструктивного впливу процесів ВРО 

зводиться до різних макроскопічних та гістологічних змін: пошкодження 

судин, кровотеч, крововиливів, злущування епітелію, розвитку стазу в 

мікросудинах, що призводить до некрозів та розвитку виразок 

гастродуоденальної області [2, 4, 8, 9, 15, 16].  

Головне завдання при лікуванні ВХШ – швидке усунення загострення 

та зменшення кількості рецидивів захворювання. З урахуванням 

інтенсифікації процесів ПОЛ та зниження забезпеченості організму 

антиоксидантами багато дослідників визнають доцільність використання у 

лікуванні ВХШ антиоксидантних препаратів. Встановлено, що введення 

антиоксидантів є патогенетично обґрунтованим та покращує результати 

терапії, сприяючи більш якісному загоєнню виразкового дефекту [4, 12, 13, 

15, 16, 17, 18, 19, 23, 26]. 

Метою нашого дослідження стало фармакологічне вивчення 

противиразкової дії ВРГФ на моделі ацетилсаліцилової виразки шлунку у 

щурів. Обгрунованням проведених досліджень служила доведена раніше 

наявність у ВРГФ потужного антиоксидантного ефекту. В свою чергу, 

інтенсифікації процесів ПОЛ є однією з найважливіших причин 

ульцерогенезу. Пригнічення процесів перекисного окиснення біологічних 

молекул, як відомо, корелює з гальмуванням запальних процесів що є 

актуальним у терапії ВХШ. 

Матеріали і методи. 

Дослідження противиразкової дії ВРГФ проводили на моделі 

ацетилсаліцилової виразки шлунку у щурів, яку відтворювали згідно до 

Методичних рекомендацій Фармакологічного Центру МОЗ України [3].  
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У процесі моделювання цієї патології дослідним тваринам уводили 

внутрішньошлунково ацетилсаліцилову кислоту (АСК) в дозі 150 мг/кг 5-ти 

кратно протягом 3-х діб [3, 15, 22, 25] 

У якості препарату порівняння використовували відомий 

противиразковий препарат Альтан в його умовно-терапевтичній дозі 1 мг/кг 

[6, 7, 17, 18, 19]. 

Дослідження проводили на 24 cтатевозрілих білих нелінійних щурах з 

масою тіла 200 – 220 г. Тварини були поділені на 4 групи: 1 група –інтактні 

тварини; 2 група –тварини з нелікованою патологією СОШ; 3 група – 

тварини, що отримували ВРГФ у дозі 1,8 мл/кг (доза розрахована у 

перерахунку з терапевтичної дози для людини за допомогою коефіцієнту 

перерахунку доз за Ю.В. Риболовлевим [14]); 4 група – тварини, що 

отримували препарат порівняння Альтан. 

ВРГФ та референсний противиразковий препарат Альтан уводили 

дослідним групам тварин внутрішньошлункво в профілактично-лікувальному 

режимі (паралельно з формуванням патології) [3, 15].  

Контрольна група тварин отримувала еквівалентну кількість води.  

На третю добу досліду тварин виводили з експерименту та проводили 

оцінку макроскопічних змін з метою встановлення ступеню протекторної дії 

досліджуваних засобів в умовах експериментальної ВХШ. 

Лікувально-профілактичну дію ВРГФ та препарату порівняння 

оцінювали за їх впливом на перебіг захворювання у щурів у порівнянні з 

групою тварин контрольної патології [3]. 

Показником тяжкості ураження є наявність гіперемії, набряку, 

порушення складчастості, геморагій СОШ. Крім цього, оцінювали ступінь 

звиразкування СОШ у кожній групі тварин за такими загальноприйнятими 

показниками як середня площа виразок у групі (виражена у балах [5]), 

відсоток тварин з виразками у групі та виразковий індекс (ВІ). 

Градацію виразкової поверхні проводили за 5–ти бальною шкалою у 

залежності від площі кожного виразкового дефекту [5]. 
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Значення ВІ розраховували за формулою [3]: 

 

Sв ×Тв
ВІ =

100 

,  де:  

 

Sв  – площа виразок, мм 

Тв – відсоток тварин з виразками в групі. 

Усі експериментальні дослідження проводили відповідно до 

«Загальних етичних принципів експериментів на тваринах» (Україна, 2001), 

що узгоджуються з положеннями «Європейської конвенції про захист 

хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших 

наукових цілей» (Страсбург, 1985), а також «Методичних рекомендацій з 

виведення лабораторних тварин з експерименту» [3]. 

Результати експериментів піддавали обробці методами математичної 

параметричної та непараметричної статистики. Статистично значимими 

вважали дані при рівні достовірності Р ≤ 0,05. Для отримання статистичних 

висновків використовували стандартний пакет програм «Statistica 6.0». 

Результати досліджень. 

Модель ураження СОШ АСК характеризуються субхронічним 

перебігом та ерозивно-геморагічними пошкодженнями СОШ шлунка. 

Вважають, що механізм пошкоджуючого впливу АСК на слизову оболонку 

шлунка здійснюється за рахунок прямого місцевоподразнювального впливу 

на СОШ і супроводжується фокальним некрозом, який сприяє втраті 

захисно-бар'єрних властивостей слизової, злущенню епітелію та виникненню 

масивних ділянок геморагічних ерозій і виразок [3, 4, 15, 16]. 

Результати моделювання ацетилсаліцилової виразки наведені у  

таблиці 6.1. 

Аналіз результатів експерименту показав, що всі тварини групи інтактного 

контролю за загальним станом були в нормі, а при макроскопічному 
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дослідженні їхніх шлунків змін у СОШ та виразкових дефектів не 

спостерігалося (рис.6.1). 

 

 
 

Рис. 6.1. Стан слизової оболонки шлунку щурів групи інтактного контролю. 

 

Таблиця 6.1  

Противиразкова активність ВРГФ на моделі ацетилсаліцилових виразок 

у щурів (n=6) 

Умови досліду 

Кількість 
тварин із 

виразками у 
групі, % 

Середня 
площа 
виразок, 
бали 

Виразковий 
індекс (ВІ), 
ум.од. 

Противиразкова 
активність, % 

Контрольна 
патологія 100% 18,67±0,88 1,12 _ 

ВРГФ, 1,8 мл/кг 83% 5,33±1,15* 0,27 76,3 

Альтан, 1мг/кг 67% 3,67±1,23* 0,15 86,7 
 

Примітка: 

* – відхилення показника достовірно відносно контрольної патології, 

р≤0,05. 
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За результатами дослідження встановлено, що внутрішньошлункове 

введення тваринам АСК протягом 3-х діб призводило до погіршення 

загального стану тварин та розвитку ураження СОШ. В групі контрольної 

патології загальний стан тварин був поганим порівняно з групою інтактного 

контролю: спостерігалася відсутність апетиту, зниження рухової активності, 

слабка реакція на зовнішні подразники, тварини пили багато води. 

При огляді шлунків у групі контрольної патології відмічено, що введення 

АСК призвело до утворення багатьох глибоких, як крапкових так і масивних 

звиразкувань СОШ. Спостерігали набряк, значну гіперемію, велику кількість 

крововиливів у СОШ, порушення її складчастості (рис.6.2). 

 

 
 

Рис. 6.2. Стан слизової оболонки шлунку щурів групи контрольної 

патології (гіперемія, порушення складчастості, чисельні крововиливи, 

виразкові дефекти).  

У всіх тварин спостерігали здуття ШКТ. Наявність виразкових 

дефектів відмічали у всіх тварин даної групи (100%), ступінь звиразкування 

СОШ складав 18,67±0,88 бали, значення ВІ – 1,12 (табл. 6.1). 

Уведення ВРГФ у дозі 1,8 мл/кг та препарату порівняння Альтан у дозі 

1 мг/кг призвело до значного покращення стану тварин. Зовнішній вигляд 
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тварин був задовільним. Були відсутні ознаки занепокоєння, не спостерігали 

ознак здуття ШКТ, відсутності апетиту та зниження рухової активності. При 

макроскопічному огляді шлунків щурів цих груп складчастість та колір 

слизової оболонки шлунка майже не відрізнялись від таких характеристик в 

групі інтактних тварин (рис.6.3 та рис.6.4). 

Під впливом ВРГФ у дозі 1,8 мл/кг, при макроскопічному огляді СОШ 

щурів, спостерігали значно меншу кількість звиразкувань, крововиливи були 

не чисельні та крапкові, колір та складчастість СОШ наближались до 

характеристик групи інтактного контролю (рис.6.3). Кількість тварин з 

виразками у групі знизилась до 83 %. В порівнянні з групою контрольної 

патології спостерігали достовірне зниження середньої площі виразок та ВІ 

при дії ВРГФ у дозі 1,8 мл/кг – у 3,5 та 4,1 рази відповідно (табл.6.1). 

Аналізуючи одержані результати, можна говорити, що введення ВРГФ у 

лікувально-профілактичному режимі призводило до пригнічення перебігу 

виразкового процесу. 

 
Рис. 6.3. Стан слизової оболонки шлунку щурів під впливом ВРГФ. 

 

Введення препарату порівняння – Альтан – також зумовило зменшення 

виразності перебігу виразкового процесу в СОШ щурів (рис.6.4). Виразки 

спостерігались у 67% тварин дослідної групи. під впливом референс-
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препарату Альтан, середня площа виразок знизилась у 5 разів, а значення ВІ 

у 7,5 рази відносно групи контрольної патології (табл.6.1). 

 
 

Рис. 6.4. Стан слизової оболонки шлунку щурів під впливом Альтану. 

 

У результаті експерименту встановлено, що на моделі субхронічного 

ураження СОШ щурів, викликаного АСК, встановлена виражена 

противиразкова дія ВРГФ яка складала 76,3% та достовірно не поступалася 

за виразністю ефекту препарату порівняння Альтану (86,7%), це свідчить про 

виразний лікувально-профілактичний вплив ВРГФ у дозі 1,8 мл/кг та вказує 

на його здатність відновлювати пошкоджені тканини слизової оболонки 

шлунку щурів.  

Таким чином, на моделі субхронічного ураження СОШ, викликаного 

АСК, була встановлена виражена противиразкова активність ВРГФ на рівні 

76,3%, що свідчить про його виразний лікувально-профілактичний вплив на 

СОШ. В умовах експериментальної ацетилсаліцилової виразки шлунка у 

білих щурів доведено, що за виразністю противиразкового ефекту ВРГФ у 

дозі 1,8 мл/кг не поступається референс-препарату Альтану в дозі 1 мг/кг. 

Отримані експериментальні дані дозволяють зробити висновок про 
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перспективність подальшого більш глибокого вивчення фармакологічних 

властивостей ВРГФ. 
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7. Вивчення впливу ВРГФ на процеси цитолізу, ПОЛ та 

антиоксидантного захисту у щурів в умовах субхронічного ураження 

печінки етанолом та тетрахлорметаном 

У відповідності до сучасних уявлень про патогенез розвитку патологій, 

одним з пускових механізмів є ініціація процесів перекісного окиснення 

ліпідів (ПОЛ) клітинних мембран, яка супроводжується їх розрушенням, 

утворенням вільних радикалів, перекисів ліпідів та активацією факторів 

запалення – біогенних амінів, кінінів, простагландинів, лейкотриєнів. 

Надлишок перекисів ліпідів порушує фізико-хімічну структуру мембран 

клітин та інгібує їх ферментні системи, інактивує цитоплазматичні ферменти, 

деполяризує нитки ДНК, розчіплює АТФ та амінокислоти, знижує активність 

толових ферментів, що призводить до розвитку альтеративних та 

ексудативних процесів у тканинах. Зважаючи на це для корекції таких 

патологій застосовують антиоксиданти, які за рахунок антиоксидантних, 

мембраностабілізувальних, судиноукріплювальних та протизапальних 

властивостей нормалізують активність процесів ПОЛ та відновлюють 

функції антиоксидантної системи. Антиоксиданти є БАР синтетичного, 

природнього та рослинного походження. Спираючись на те, що за даними 

літератури фулерен проявляє антиоксидантні властивості, є доцільним 

вивчення впливу фулерену на процеси цитолізу, ПОЛ та антиоксидантного 

захисту у щурів в умовах субхронічного ураження печінки, викликаного 

етанолом та тетрахлорметаном (CCl4). Останні інгібують мікросомальні 

ферменти печінки, активують ПОЛ в гепатоцитах та є класичними 

мембранотоксинами. Також, інтоксикація тетрахлорметаном є класичною 

моделлю ураження субклітинних мембран гепатоцитів, а застосування 

етанолу підсилює патологію за рахунок інгібуванням мікросомальних 

ферментів печінки, що призводить до інтоксикації організму продуктами 

розпаду мембран гепатоцитів. При цьому внаслідок метаболізму 

тетрахлоретану в організмі утворюються продукти вільно радикальної 
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природи, які є індукторами ПОЛ, за результатами якого порушується 

структура клітин печінки та їх основні функції.  

Як препарат порівняння був обраний класичний рослинний 

гепатопротектор „Карсил”, діючою речовиною якого є комплекс флавоноїдів 

під загальною назвою „Силімарин”, отриманий з плодів розторопші 

плямистої та який обумовлює антицитолітичні, антиоксидант6ні та 

протизапальні властивості, що забезпечують гепатопротекторну дію карсилу. 

Матеріали і методи. 

Дослідження проводили на білих безпородних щурах масою 180-200 г. 

Тварини були поділені на 4 групи: 1 – інтактний контроль; 2 – контрольна 

патологія; 3 – лікована ВРГФ в дозі 1,8 мл/кг; 4 -  лікована карсилом в дозі 

25,2 мг/кг [1]. Згідно з методичними рекомендаціями [1] субхронічний 

гепатит викликали внутрішньо шлунковим уведенням етанолу та 

тетрахлоретану щурам за визначеною схемою протягом 6 діб: спочатку 

вводили 50% масляний розчин тетрахлоретану в дозі  0,4 мл/100г маси тіла, 

через 2 години – вводили 40% водний розчин етанолу в дозі 1,3 мл/100г маси 

тіла. Об’єкти дослідження ВРГФ і карсил уводили тваринам в лікувальному 

режимі щоденно протягом 6 діб через 2 години після введення етанолу [1]. 

ВРГФ вводили в умовнотерапевтичній дозі 1,8 мл/кг, яку було визначено в 

попередніх дослідженнях. Препарат порівняння карсил використовували в 

дозі 25,2 мг/кг, значення якої  для щурів розраховували за 

Ю.Р.Рыболовлевим і співав. [2] з використанням коефіцієнту перерахунку з 

добової дози карсила для людини, яка складає 210 мг (по 2 драже 3 рази на 

день). На 7-му добу щурів вивішували та виводили з досліду методом 

декапітації в умовах барбамілового наркозу. Функціональний стан печінки 

щурів оцінювали за допомогою таких показників: виживаність тварин, 

динаміка маси тіла, масовий коефіцієнт печінки (МКП), біохімічні 

показники, які визначали в гомогенаті печінки та в сироватці крові [1]. В 

сироватці крові визначали активність цитолітичних ферментів 

аланінамінотрансферази (АлАТ) і аспартатамінотрансферази (АсАТ) [1]. 
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Інтенсивінсть процесів ПОЛ та стан антиоксидантного захисту оцінювали за 

вмістом діє нових кон’югатів (ДК), ТБК-реактантів та відновленого 

глутатіону (G-SH) в гомогенаті печінки [1]. Результати дослідження 

статистично оброблені за допомогою методів математичної статистики [3,4] 

та надані в таблицях 7.1-7.3. 

Результати дослідження. 
Таблиця 7.1 

Динаміка маси тіла, виживаність та маса печінки в умовах 
субхронічного гепатиту, викликаного тетрахлорметаном та етанолом 

Умови досліду 
Показник Ітактний 

контроль 
Контрольна 
патологія 

ВРГФ 1,8 
мл/кг 

Карсил, 25,2 
мг/кг 

Вихідна маса 
тіла, г 193,13±2,66 210,00±1,29* 208,33±3,80* 186,88±2,66 

Маса тіла 
наприкінці 
досліду, г 

207,50±5,17 200,00±2,89 205,83±6,25 182,50±3,54*

Динаміка маси 
тіла, % +7,5% -5,0% 0 0 

Виживаність, 
% 100 75 75 100 

Маса печінки,г 6,48±0,12 10,16±0,48* 9,73±0,24* 7,74±0,29*/**

МКП, 3,13±0,08 5,08±0,21* 4,74±0,15* 4,25±0,18*/**

Примітки:  

* – відхилення показника достовірно по відношенню до групи інтактного 
контролю , Р≤0,05; 
 
** – відхилення показника достовірно по відношенню до групи контрольної 
патології ,Р≤0,05. 

Таблиця 7.2 

Показники активності цитолітичних ферментів у сироватці крові щурів 
в умовах субхронічного гепатиту, викликаного тетрахлорметаном та 

етанолом 
Умови досліду Показник 

Ітактний 
контроль 

Контрольна 
патологія 

ВРГФ, 1,8 
мл/кг 

Карсил, 25,2 
мг/кг 

АлАТ, 
ммоль/г×л 

0,37±0,02 1,05±0,06* 0,82±0,04*/** 0,80±0,04*/**

АсАТ, 
ммоль/г×л 

0,38±0,02 0,82±0,06* 0,54±0,06*/** 0,54±0,04**

Примітки:  
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* – відхилення показника достовірно по відношенню до групи інтактного 

контролю , Р≤0,05; 

** – відхилення показника достовірно по відношенню до групи контрольної 

патології ,Р≤0,05. 

Таблиця 7.3 

Показники системи ПОЛ-АОС в гомогенаті печінки щурів в умовах 

субхронічного гепатиту, викликаного тетрахлорметаном та етанолом 

Умови досліду 
Показник  Ітактний 

контроль 
Контрольна 
патологія 

ВРГФ, 1,8 
мл/кг 

Карсил, 25,2 
мг/кг 

ДК, мкмоль/г 3,93±0,84 7,92±0,0,62* 5,34±1,17 5,79±0,88 
ТБК-реактанти, 
мкмоль/г 92,96±10,49 181,63±36,91

* 
119,66±21,11

**
201,94±29,24

*

G-SH, у.е. 26,97±1,06 12,93±1,45* 44,49±9,00*/**

/***
18,14±5,09 

Примітки:  

* – відхилення показника достовірно по відношенню до групи інтактного 
контролю , Р≤0,05; 
** – відхилення показника достовірно по відношенню до групи контрольної 
патології ,Р≤0,05. 
*** - відхилення показника достовірно по відношенню до групи карсилу, 
Р≤0,05; 

 

Наведені в таблицях 7.1-7.3 результати дослідження свідчать про те, що 

формування у тварин групи контрольної патології токсичного ураження 

печінки, обумовленого прооксидантною та мембранопошкоджувальною дією 

тетрахлоретану та етанолу, проявляється достовірним по відношенню до 

групи інтактного контролю порушенням геодинаміки та трофічних процесів 

в печінці (летальність щурів в групі на рівні 25%, зниження маси тіла на 5%, 

достовірне в порівнянні з групою інтактного контролю зростання маси 

печінки та МКП) (табл. 7.1), розвитком цитолізу (у сироватці крові 

достовірне по відношенні до групи інтактного контролю підвищення 

активності АлАт та АсАТ у 2,9 та 2,2 разу відповідно) (табл. 7.2), активацією 

процесів перекисного окиснення ліпідів (в гомогенаті печінки достовірне в 
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порівнянні з інтактним контролем зростання рівнів ДК у 2,02 разу та ТБК-

реактантів у 1,96 разу), з яким пов’язано виснаження функцій 

антиоксидантної системи організму тварин (достовірне в порівнянні з 

інтактною групою виснаження запасів G-SH в гомогенаті печінки в 2,1 разу) 

(табл. 7.3). 

ВРГФ у дозі 1,8 мл/кг і препарат порівняння карсил в дозі 25,2 мг/кг 

сприяють відновленню геодинаміки та трофічних процесів у печінці щурів на 

фоні субхронічного гепатиту, викликаного тетрахлорметаном та етанолом. 

Так, значення маси тіла тварин на 7-му добу досліду відповідало вихідному 

рівню, в той час як маса тіла щурів групи контрольної патології знизилась на 

5%. ВРГФ на відміну від карсилу незначно знижував масу печінки, що 

віддзеркалилось на показнику МКП (табл. 7.1) та свідчить про незначні 

протизапальні властивості ВРГФ. 

Виражені аналогічні антицитолітичні властивості ВРГФ та карсилу 

відображаються в достовірному в порівнянні з групою контрольної патології 

однаковому зниженні рівнів АлАТ – в 1,3 рази та АсАТ – в 1,5 рази (табл. 

7.2). 

На цій моделі на відміну від карсилу, який не проявив вірогідного 

антиоксидантного ефекту, ВРГФ достовірно в порівнянні з групою 

контрольної патології знижував в 1,5 рази рівень кінцевих продуктів ПОЛ 

ТБК-реактантів в гомогенаті печінки до інтактних значень, що вказує на його 

виражені антиоксидантні властивості та на перевагу над препаратом 

порівняння карсилом (табл. 7.3). Під впливом ВРГФ та карсилу спостерігали 

також недостовірне в порівнянні з групою контрольної патології зниження 

концентрації в гомогнаті печінки щурів проміжніх продуктів ПОЛ ДК - у 1,5 

та 1,3 рази відповідно (табл. 7.3). 

На відміну від карсилу під впливом ВРГФ в дозі 1,8 мл/кг спостерігали 

стимуляцію функції антиоксидантного захисту організму тварин, про що 

свідчить достовірне зростання в гомогенаті печінки рівня головного 

ферменту цієї системи відновленого глютатіону (G-SH) в порівнянні з  
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інтактним контролем – в 1,65 рази,  а з контрольною патологією – в 3,44 рази. 

Описані зміни свідчать про здатність ВРГФ обмежувати на різних рівнях 

процеси ПОЛ та таким чином лімітувати не тільки процеси вільно 

радикального окиснення, але й уповільнювати каскад цитолітичних процесів.  

Вищенаведені результати свідчать про те, що в умовах субхронічного 

токсичного гепатиту ВРГФ в дозі 1,8 мл/кг також як і препарат порівняння 

карсил в дозі 25,2 мг/кг виявляє цитопротекторну дію, яка обумовлена 

антицитолітичними, антиоксидантними та мембраностабілізувальними 

властивостями. Але отримані результати віддзеркалюють перевагу ВРГФ над 

карсилом, яка проявляється більш значно вираженішими антиоксидантними 

властивостями, та дозволяє припускати пряму антиоксидантну дію ВРГФ, в 

той час як карсил, діючою речовиною якого є сума поліфенолів силимарін, є 

непрямим антиоксидантом. 

Таким чином, на тлі експериментального субхронічного токсичного 

гепатиту, викликаного тетрахлорметаном та етанолом, ВРГФ в дозі 1,8 мл/кг 

чинить виражену антиоксидантну, антицитолітичну та 

мембраностабілізувальну дію, покращуючи функціональну активність 

гепатоцитів, зменшуючи вираженість цитодеструктивних процесів, 

гальмуючи процеси перекисного окиснення ліпідів та відновлюючи 

антиоксидантний захист організму піддослідних тварин. 
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