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ЗАСНОВНИК ЗАПОРІЗЬКОЇ ШКОЛИ ФАРМАКОЛОГІВ  

ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ ДУНАЄВ 

(1937-2013) 

Колесник Ю.М., Туманський В.О. 

Запорізький державний медичний університет 

 

 

ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ ДУНАЄВ - доктор 

медичних наук, професор, проректор з наукової 

роботи Запорізького державного медичного 

університету. З 1981 по 2006 рр.- завідувач 

кафедри фармакології та медичної рецептури з 

курсом клінічної фармакології. 

В.В.Дунаєв народився 22 листопада 1937 р. у м. Рязань в сім'ї 

службовців. 

У 1961 році, після закінчення Рязанського медичного інституту 

імені академіка І.П.Павлова, рекомендований до аспірантури зі 

спеціальності «Експериментальна терапія» в інститут біофізики МОЗ 

СРСР (м. Москва). 

У 1965 році успішно виконав та захистив кандидатську 

дисертацію під керівництвом академіка АМН СРСР В.А. Саноцького. 

Після закінчення аспірантури працював на  кафедрі фармакології 

Рязанського медичного інституту  асистентом, з 1971 року - доцентом, 

з 1979 – професором.  

У 1977 році Дунаєв В. В. захистив докторську дисертацію на тему: 

«Механізми дії цитостатичних засобів та методи оцінки їх 

терапевтичної активності». Його науковим консультантом був 

заслужений діяч науки і техніки СРСР професор А. А. Нікулін. 

З 1981 по 2006 р. р.- завідувач кафедри фармакології, а з 1983 по 

2001 р. р. - проректор з наукової роботи Запорізького медичного 

університету МОЗ України. 

Основний напрямок науково-дослідної роботи присвячений 

вивченню фармакокінетичних та фармакодинамічних властивостей 

різних груп лікарських засобів в умовах моделювання таких 

патологічних процесів, як інкорпорована променева хвороба, 

пухлинний процес, ендокринна патологія, вплив на організм 

ультрафіолетового, гелій-неонового випромінювання та магнітного 

поля. З 1981 р. В.В.Дунаєв формує науковий напрямок з розробки 

оптимальних умов моделювання гіпоксичних станів (дозоване 
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фізичне навантаження, гіпобарична гіпоксія, лігування сонних та 

хребетних артерій, дрібновогнищевий інфаркт міокарда тощо), на базі 

яких здійснюється пошук і розробка нових лікарських засобів з 

антигіпоксичною та антиоксидантною активністю, розробляються 

фармакологічні принципи метаболічної корекції ішемічних станів. Під 

його керівництвом у Запорізькому державному медичному 

університеті створюється центральна науково-дослідна лабораторія, 

в якій проведено скринінг з виявлення біологічних і фармакологічних 

властивостей близько 25 тисяч вперше  синтезованих хімічних 

сполук. Більше 20 з них стали згодом медичними препаратами. 

Проведені фундаментальні дослідження дали можливість розробити 

новий тип метаболітотропних кардіопротективних сполук, серед яких 

оригінальний вітчизняний препарат «Тіотриазолін», а також пікамілон, 

карнитин, препарати бурштинової кислоти. 

Віктор Володимирович Дунаєв - новатор у створенні нових 

лікарських форм, як вперше синтезованих, так і добре відомих 

лікарських засобів.  

Найважливішою стороною наукової діяльності  В. В. Дунаєва 

була постійна та тісна співпраця з клініцистами, удосконалення та 

розробка сучасних етіопатогенетичних схем лікування судинної 

патології. За його ініціативою створено курс клінічної фармакології, 

отримала розвиток медична рецептура на фармацевтичному 

факультеті Запорізького державного медичного університету. 

Постійну увагу В. В. Дунаєв приділяв підготовці кадрів. Під його 

керівництвом виконано 12 докторських і 46 кандидатських дисертацій. 

Учні Віктора Володимировича плідно працюють в Запоріжжі, Харкові, 

Ярославлі, Сімферополі, Ульяновську,  Москві, Одесі, Києві, а також у 

країнах далекого зарубіжжя.  

Дунаєв В.В. – автор понад 500 наукових робіт, 80 авторських 

свідоцтв і патентів, співавтор першого підручника з фармакотерапії 

для студентів фармацевтичного факультету та вузів. 

В. В. Дунаєв більше 10 років був членом Фармакологічного 

Центру Міністерства охорони Здоров'я України, головою 

спеціалізованих рад з захисту дисертацій, головою регіональної групи 

Фармакологічного Центру України, членом редакційної колегії 

профільних журналів СРСР, а згодом Російської Федерації, України, 

Білорусії. 

Дунаєв В. В. протягом багатьох років був активним членом 

правління Української Асоціації Фармакологів.  

Все це характеризує В. В. Дунаєва як невтомного і талановитого 

дослідника, котрий збагатив медико-біологічну науку працями 
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першорядного значення та створив оригінальну фармакологічну 

школу. Віктор Володимирович пройшов великий, гідний глибокої 

поваги, життєвий шлях. І кожен його етап нерозривно пов'язаний з 

історією нашої країни. Його завжди вирізняли готовність сміливо 

братися за складні справи, активна громадянська позиція. Творчий 

підхід до роботи В.В.Дунаєва успішно поєднувався з вірністю власним 

принципам і переконанням. Його активна життєва позиція, людська 

доброта здобули глибоку повагу всіх, хто з ним працював. Пам'ять 

про чудового Вченого, Педагога та Людину - Віктора Володимировича 

Дунаєва буде жити в його учнях і наукових відкриттях. 

 

 

ПРОФЕСОР В.В. ДУНАЄВ - ФУНДАТОР ПЕРШОЇ КАФЕДРИ 

КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ 

Колесник Ю.М., О.В. Крайдашенко, М.А. Волошин 
Запорізький державний медичний університет 

 
Професор Віктор Володимирович Дунаєв - відомий радянський і 

український фармаколог, учень академіка С.Н. Саноцького та 

професора Н.А. Нікуліна. За конкурсом В.В. Дунаєв був обраний 

завідувачем кафедри фармакології Запорізького медичного інституту, 

яку очолював з 1981 по 2004 роки. На цій посаді розкрився його талант 

як вченого та видатного педагога. Швидко була створена матеріально-

технічна база та сформульовано науковий напрямок кафедри – 

скринінг та вивчення фармакокінетичних і фармакодинамічних 

властивостей різних груп лікарських засобів в умовах моделювання 

таких патологічних процесів, як: інкорпорована променева хвороба, 

пухлинний ріст, ендокринна патологія, та впливу на організм 

ультрафіолетового, гелій-неонового випромінювання і магнітного поля. 

Він підібрав ініціативних творчих співробітників, які активно влились у 

виконання науково-дослідних робіт кафедри та запланували докторські 

і кандидатські дисертації. В 1983 році В.В. Дунаєва було обрано на 

посаду проректора з наукової роботи, де в повній мірі розкрились його 

організаторські здібності. Він своєчасно відгукнувся на потребу 

науковців фармацевтичного факультету, у яких в ході виконання 

наукових робіт було насинтезовано по кілька десятків хімічних сполук 

без визначення їх біологічної активності. За ініціативи професора  

В.В. Дунаєва при підтримці ректора університету професора А.Д. Візіра 

була створена Центральна науково-дослідна лабораторія, в якій 

організовано постійний скринінг нових синтезованих хімічних сполук по 

вивченню їх біологічних та фармакологічних властивостей, що 
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дозволило багатьом співробітникам фармацевтичного факультету 

успішно захистити дисертаційні роботи. 

Значна фундаментальна наукова підготовка та широкий 
світогляд дозволили професору В.В. Дунаєву не тільки на рівні 

спілкуватись з клініцистами кафедр, а й консультувати їх щодо дії 
лікарських препаратів, що стало найважливішою стороною його 

наукової діяльності. Постійна і тісна співпраця з лікарями дозволили 
вдосконалювати та розробляти сучасні етіопатогенетичні схеми 

лікування серцево-судинної патології. Наукові дослідження 
професора В.В. Дунаєва були покладені в основу цілого наукового 

напрямку співробітників всього університету - синтез, пошук, 
створення нових високоефективних лікарських препаратів 

кардіопротективної, нейропротективної, протиішемічної, антиоксидантної 

та метаболітотропної дії. В цьому напрямку В.В. Дунаєв став новатором 
у створенні нових лікарських форм, як з нових синтезованих сполук, так 

і добре відомих лікарських засобів, тісно співпрацюючи з кафедрами 
фармацевтичної хімії, технології ліків, фармакогнозії, органічної та 

аналітичної хімії. Восьмидесяті роки характеризувались 
лавиноподібним збільшенням закордонних лікарських препаратів на 

фармацевтичному ринку, які почали широко призначати в клініці без 
наявного вітчизняного досвіду їх застосування та вивчення на 

кафедрах фармакології студентами третього курсу. Тонко відчуваючи 

нагальні виклики клініки, працюючи постійно в контакті з клініцистами 
при безпосередньому керівництві В.В. Дунаєва спочатку було 

обґрунтовано в Міністерстві охорони здоров’я доцільність відкриття 
кафедри клінічної фармакології, з викладання предмету для студентів 

шостого курсу в умовах клініки. В 1986 році при кафедрі фармакологіі 
був організований перший в СРСР курс клінічної фармакології. До 

викладацького складу курсу входили учні професора: завідувач курсом 
доцент В.С. Тішкін та асистенти О.В. Крайдашенко, І.М. Білай,  

М.П. Красько. Протягом п’яти років накопичувався досвід викладання 

предмету, удосконалювалась навчально-методична база та 
формувалась громадська думка про доцільність викладання такого 

предмету в медичних ВНЗ. Після підготовчого періоду в 1991 році курс 

був переведений в статус кафедри клінічної фармакологіі, що стало 

визначною подією в медичній освіті незалежної Україні, а Запорізький 
медичний інститут став засновником цієї освітянської події «з легкої 

руки» професора В.В. Дунаєва. 
На кафедрі клінічної фармакології, під керівництвом В.В. Дунаєва в 

співпраці з кардіологами, були проведені пріоритетні наукові 
дослідження щодо підвищення ефективності лікування ішемічної 

хвороби серця шляхом застосування засобів метаболічної корекції в 
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комбінованій фармакотерапії осіб різного віку, за що професорів  

А.Д. Візіра та В.В. Дунаєва було відзначено премією АМН України. 
Розроблено новий напрямок в геріартричній кардіології. Вперше 

запропоновано ряд оригінальних субстратно-коферментних комплексів, 
які впливають на метаболізм, і показана їх висока ефективність в 

комбінованій терапії ІХС у осіб похилого та старечого віку. Вперше 

проведена клінічна апробація нових кардіопротекторних препаратів з 
метаболічнім типом дії - карнітіну хлориду, тіотриазоліну та пікамілону.  

В теперішній час кафедру клінічної фармакології, очолює учень 
Віктора Володимировича професор О.В. Крайдашенко, який плідно 

продовжує дослідження в рамках наукового напрямку 
сформульованого видатним фармакологом двадцятого сторіччя 

професором В.В. Дунаєвим. 

 

ПАМЯТИ НАШЕГО УЧИТЕЛЯ 

ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА ДУНАЕВА 

Беленичев И.Ф., Белай И.М., Крайдашенко О.В. 

Запорожский государственный медицинский университет 

Каждый состоявшийся, достигший каких-то успехов в жизни 
человек обязан этим своему Учителю. Если же проанализировать 

биографию любого маститого ученого, то мы без труда узнаем имя 
его Учителя - того человека, который определил его творческий путь 

и помог сделать первые шаги по этому нелегкому пути. Искусство 
быть ученым не появляется само собой, оно передается от 

поколения к поколению, от учителя к ученику, от опытного наставника 
к молодому человеку посвятившего всю свою жизнь Науке. Всегда 

кто-то должен посеять в пытливом юном уме зерна научного 

мышления, кропотливо ухаживать за нежными всходами и 
радоваться обильно колосящимся полям знаний и умений. Для 

многих поколений ученых-фармакологов таким Учителем стал 
Заслуженный деятель науки техники Украины, доктор медицинских 

наук, профессор Виктор Владимирович Дунаев. Несмотря на то, что 
кафедра фармакологии и медицинской рецептуры Запорожского 

государственного медицинского института существовала достаточно 
долго, научно-исследовательская работа проводилась только в 

области скрининга 2-3 видов активности и определения острой 

токсичности вновь синтезированных соединений и нужен был 
человек, который поднимет научную работу на кафедре и в ВУЗе на 

принципиально новый уровень. И такой человек нашелся! Виктор 
Владимирович приехал в Запорожье уже зрелым ученым, 

профессором, грамотным организатором науки и опытным педагогом. 



8 

И сразу же за ним потянулись молодые аспиранты, преподаватели, 

соискатели с различных кафедр лечебного, педиатрического и 
фармацевтического факультетов, а также практические врачи и 

провизоры активно занимающиеся научной работой. Виктор 
Владимирович в силу глубоких знаний в области фундаментальных 

медико-биологических наук помогал им в решении научных задач как 

клинического и медико-фундаментального, так и фармацевтического 
направления. В этот период им формируется научное направление 

по разработке оптимальных условий моделирования гипоксических 
состояний (дозированная физическая нагрузка, гипобарическая 

гипоксия, лигирование сонных и позвоночных артерий, 
мелкоочаговый инфаркт миокарда и т.д.), на базе которых 

осуществляется поиск и разработка новых лекарственных средств с 

антигипоксической и антиоксидантной активностью, разрабатываются 

фармакологические принципы метаболической коррекции 

ишемических состояний. Виктор Владимирович впервые на Украине 
заложил основы молекулярной фармакологии. Под его руководством 

стали проводиться исследования по изучению роли белковых 
факторов эндогенной нейро- и кардиопротекции, осуществляться 

подходы к фармакологической модуляции экспрессии этих молекул в 
условиях ишемической патологии. На кафедре фармакологии под 

руководством В.В.Дунаева в период 1982-2003 гг. осуществлялось 
постоянное и тесное сотрудничество с клиницистами, что вылилось 

на практике к совершенствованию и разработке новых современных 
этиопатогенетических схем лечения сосудистой патологии. С его 

приходом в Запорожский медицинский университе, тогда еще 

институт, студенты стали активно заниматься в научном кружке по 
фармакологии, стали осваивать не только азы этой науки, но и 

особенности эксперимента, методические подходы к работе с 
лабораторными животными, деонтологические и биоэтические 

аспекты доклинических исследований, да и просто навыки 
кормления, ухода за животными их маркировки, введения 

препаратов, взятия крови, проведения биохимических и 
физиологических методик, методы расчета доз, острой токсичности 

потенциальных лекарственных препаратов. Трудно оценить роль и 

участие Виктора Владимировича в становлении научной 
фармацевтической школы и подготовки национальных научных 

кадров на фармацевтическом факультете нашего университета.  
С его приходом качественно поменялся уровень диссертационных 

работ. В этот период кафедра фармакологии стала по образному 
выражению ректора академика НАН и АМН Украины А.Д.Визира 

«кузницей научных кадров». Были выполнены экспериментально-
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фармакологические разделы докторских диссертационных работ 

А.А.Мартыновского, Б.А.Прийменко, Н.И.Романенко, С.Н.Гармаша, 
В.В.Гладышева, О.В.Дуевой, Е.Г.Береговой, П.П.Печерского, 

Б.А.Самуры - заведующих кафедрами фармацевтического профиля 
как нашего университета, так и других ВУзов. Был поставлен на 

строгую научную основу фармакологический скрининг по выявлению 

более чем 20 видов фармакологической активности вновь 
синтезированных химическиъ соединений. По самым скромным 

подсчетам было исследовано около 25 тысяч соединений. Из них 
жизнь получили более 20 медицинских препаратов. Проведенные 

фундаментальные исследования дали возможность разработать 
новый тип метаболитотропных кардиопротективных средств, среди 

которых- оригинальный отечественный препарат «Тиотриазолин», а 

также пикамилон, карнитин, препараты янтарной кислоты. В нашей 

памяти всегда будет присутствовать образ В.В.Дунаева - педагога.  

С первых же своих лекций Виктор Владимирович поразила нас, тогда 
студентов 3 курса, своей широчайшей эрудицией, четкостью и 

последовательностью изложения материала, стройностью 
логических выкладок при обосновании патогенеза, красотой описания 

механизмов действия лекарственных препаратов, обоснованностью 
их назначения в схемах фармакотерапии. Мы могли слушать его 

лекции бесконечно! В созданных его усилиями лабораториях 
биохимической фармакологии и фармакологического скрининга мы с 

величайшим благоговением слушали нашего Учителя, который 
объяснял цель и суть исследования, интерпретировал полученные 

результаты, а затем начинали понимать как в нашем присутствии 

рождается и обосновывается новая фармакологическая мишень или 
концепция разработки нового лекарственного препарата или 

расшифровывается механизм действия нового препарата, который 
ранее совершенно был непонятен не только нам, начинающим 

исследователям , но и более маститым ученым. Не было случая, 
когда Виктор Владимирович отказал кому-то в консультации, совете. 

Такого мощного аналитического мышления нам в жизни не привелось 
встретить больше ни у кого. Однако, несмотря на кажущуюся 

мягкость и интеллигентность как будто из далекого, забытого  

19 века, при необходимости Виктор Владимирович мог быть и 
достаточно принципиальным, требовательным, непримиримым, если 

это касалось профессиональной небрежности, необязательности. Он 
не терпел лентяев, болтунов и разгильдяев, не выносил 

поверхностного отношения к науке. Но при этом никогда не позволял 
себе повысить голос или, не дай бог, оскорбить человека. Самым 

большим наказанием для нас было его укоризненное молчание и 
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грустный вгляд его умных газ. Это заставляло нас всегда готовится к 

занятимя, экспериментам и особо мобилизоваться при докладе ему 
результатов научных исследований. 

В те далекие 80-е годы много студентов хотели стать учеными в 
области фундаментальной медицины, заниматься фармакологией.  

В этом несомненная заслуга Виктора Владимировича, его огромный 

педагогический опыт и любовь к фармакологии. По его инициативе на 
кафедре проводили викторины, конкурсы на лучшее знание 

фармакологии и других наук, соревнование на лучший доклад, 
дополнительные лекции на темы, выбранные самими студентами, и 

много других интересных вещей. В те годы на кафедре было много 
молодых преподавателей. Виктор Владимирович буквально окружил 

себя молодежью, и, что нам очень импонировало и заставляло нас 

еще более ответственно относиться к своему делу, – всемерно нам 

доверял. Начиная с выбора темы диссертации, методов 

исследования, планирования этапов работы и до самых выводов, мы 
проявляли полную самостоятельность, но при этом знали, что 

научный руководитель в любой момент придет к нам на помощь и не 
только словом, но и делом. Наверное, поэтому мы - его ученики 

своевременно защитили свои диссертации, сохранили верность 
научным идеалом молодости и продолжаем дело Виктора 

Владимировича в медицине, педагогике и науке.  
Научно-практическую конференцию «Фундаментальные и 

клинические аспекты фармакологии» мы проводим не зря. Это повод 
еще раз вспомнить своего дорогого Учителя, поклониться его 

таланту, милосердию и трудолюбию, порадоваться за то, что можешь 

продолжить его дело. А память об Учителе будет жить, пока живем и 
помним мы и продолжаем его дело. 

 

ЗГАДУЮЧИ ВЧИТЕЛЯ, ВЧЕНОГО-ФАРМАКОЛОГА І ПЕДАГОГА  

ВІКТОРА ВОЛОДИМИРОВИЧА ДУНАЄВА 

Білай І.М., Бєленічев І.Ф., Красько М.П. 

Запорізький державний медичний університет 

Кафедра клінічної фармації, фармакотерапії та УЕФ 

Віктор Володимирович Дунаєв почав працювати в Запорізькому 
державному медичному інституті з вересня 1981 року. Він прийняв 

кафедру фармакології, став її завідувачем і вона відразу 
перетворилася: ним було сформовано новий науковий напрям по 

розробці і створенню нових високоефективних протиішемічних, 
антиоксидантних і метаболітотропних препаратів. Його науково-

дослідницька робота була присвячена вивченню фармакодинаміки та 
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фармакокінетики антигіпертензивних, антиатеросклеротичних, 

антиаритмічних засобів, цитостатиків. Віктор Володимирович 
досліджував фармакологічну дію лікарських препаратів на моделях 

пухлинного процесу, ендокринної патології, інкорпорованої 
променевої хвороби, гіперліпідемії та атеросклерозу, інфаркту 

міокарда, впливу на організм ультрафіолетового, гелій-неонового 

випромінювання і магнітного поля. Він також активно вивчав 
ангіопротекторні, метаболітотропні, антиоксидантні, протиішемічні та 

інші ефекти лікарських засобів рослинного і природного походження, 
а також комбінованих фітопрепаратів. 

Його невичерпна творча енергія, широчезний кругозір, 
цілеспрямованість, захопленість і плідна науково-дослідна та 

педагогічна робота здобули високе визнання і заслужену повагу в 

Запорізькому державному медичному інституті і далеко за його 

межами. Це зумовило в 1983 році обрання Віктора Володимировича на 

посаду проректора з наукової роботи, на якій він пропрацював 20 років. 
У 1983 році з ініціативи професора Дунаєва Віктора Володимировича 

вперше в нашому вузі проходив виїзний Пленум Всесоюзного 
наукового товариства фармакологів. До нас приїхало багато видатних 

фармакологів зі світовим ім'ям: академіки АМН СРСР Закусов В.В., 
Харкевич Д.А., Вальдман А.В., Машковський М.Д., професори Крилов 

Ю.Ф., Кукес В.Г., Сейфулла Р.Д., Лепахін В.К. та ін. Це були незабутні 
виступи, лекції, доповіді та ділові зустрічі. У 1985 році завдяки Віктору 

Володимировичу на базі Запорізького державного медичного 
інституту на високому рівні було проведено з'їзд фармакологів 

України. Ця наукова подія дала поштовх до ще більшого розвитку 

фармакологічних досліджень на кафедрі фармакології та в 
медичному інституті в цілому. 

У той же час Віктор Володимирович тісно співпрацював з 
провідними фармакологами України (член-кор. АМН України, професор 

Чекман І.С., професор Вікторов О.П., член-кор. АМН України  
Кресюн В.Й., професор Бекетов А.І., професор Дроговоз С.М., 

професор Мохорт Н.А. та багато інших). Під його керівництвом в 
Запорізькому медичному інституті була створена центральна 

науково-дослідницька лабораторія, в якій був проведений скринінг 

щодо виявлення фармакологічних властивостей в ряді знову 
синтезованих похідних азогетероциклів. Напружена робота 

ознаменувалася отриманням 8 фармакологічних препаратів. Ці 
фундаментальні дослідження заклали базис для появи нового 

оригінального метаболітотропного лікарського засобу, що володіє 
антиоксидантним, кардіо-, ангіо-, гепатопротекторним, 

антиатеросклеротичним та багатьма іншими ефектами. Тіотриазолін 



12 

став запорукою успішного захисту десятків кандидатських і 

докторських дисертацій в Україні. 
Віктор Володимирович був новатором у створенні нових 

лікарських форм, нових і широко застосовуваних лікарських засобів. 
Як природжений педагог та викладач, Віктор Володимирович зробив 

значний внесок в удосконалення навчально-методичної роботи з 

викладання фармакології та клінічної фармакології. У 1986 році він 
вперше в Україні організував курс клінічної фармакології, який до 

1991 року очолював професор Тишкін Володимир Сергійович. Для 
підготовки студентів з фармакології та клінічної фармакології 

Віктором Володимировичем були напрацьовані підручники, довідники, 
навчально-методичні та навчальні посібники. Він був співавтором 

першого підручника з фармакотерапії для студентів фармацевтичних 

факультетів і ВНЗ України. Також Віктор Володимирович був автором 

понад 600 наукових статей, більше 200 авторських свідоцтв і 

патентів. 
Віктор Володимирович постійно виступав з науковими 

доповідями на міжнародних і вітчизняних конгресах, конференціях, 
симпозіумах. Блискучі лекції професора Дунаєва назавжди 

запам'яталися студентам та практикуючим лікарям. 
Віктор Володимирович тісно співпрацював з клінічними 

кафедрами, удосконалював і розробляв нові етіопатогенетичні схеми 
лікування судинної патології, атеросклерозу. Свій високий науковий 

потенціал і педагогічну майстерність Віктор Володимирович успішно 
реалізував в підготовці кваліфікованих наукових кадрів. Під його 

керівництвом підготовлено 18 докторів та 76 кандидатів медичних, 

фармацевтичних та біологічних наук. Він сформував прекрасну 
фармакологічну школу. 

Віктор Володимирович завжди був доброю, чуйною, уважною 
людиною. Він виховав багато учнів, завжди був готовий прийти на 

допомогу, ніколи не підвищував голос, не зупинявся на досягнутому, 
не панікував перед труднощами, завжди вселяв надію і впевненість. 

На його обличчі завжди була посмішка, навіть коли він погано себе 
почував, і незважаючи на це, завжди працював до останнього, рано 

приходив і пізно йшов з роботи. Був вимогливим до себе і оточуючих, 

працював не щадячи свого здоров'я. Разом з тим, Віктор 
Володимирович був скромною, добродушною людиною, хорошим 

сім'янином. Не дивлячись на виникаючі складнощі, на першому місці у 
нього завжди була наукова та викладацька робота, без якої він не 

бачив сенсу життя. На його столі завжди була книга, щоденник і план 
роботи на багато років вперед. З ним можна було порадитися не 

тільки на професійну, наукову тему, але і «поскаржитися» на життєві 
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негаразди. У нього було багато друзів у всіх куточках колишнього 

Радянського Союзу. Його знали як талановитого вченого в багатьох 
країнах Європи і США, це підтверджували міжнародні публікації, 

членство в авторитетних міжнародних асоціаціях. Про його 
величезний авторитет та заслуги завжди говорили і будуть говорити 

його послідовники. Віктор Володимирович всім нам багато дав і по 

життю, і по професії, тому пам'ять про нього назавжди залишиться у 
наших серцях, ми завжди будемо слідувати його заповітам.  

Весь професійний шлях Віктора Володимировича – це 
безперервний потік нових ідей, реформаторських задумів і наукових 

звершень. Віктор Володимирович Дунаєв завжди займав активну 
життєву позицію, а його людська доброта, чуйність, готовність прийти 

на допомогу назавжди залишаться в пам'яті багатьох поколінь 

вчених. 
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УДК: 611.36:547.856:796.015.628:616.8 
ВПЛИВ 4-[4-ОКСО-4Н-ХІНАЗОЛІН-3-ІЛ] БЕНЗОЙНОЇ КИСЛОТИ НА 

МОРФОЛОГІЧНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ У ЩУРІВ В УМОВАХ 

ІМОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ 

Альчук О.І., Біговщиць С.В. 

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 

Кафедра фармакології 

Згідно проведених досліджень, 4-[4-оксо-4н-хіназолін-3-іл] 

бензойної кислота(лабораторний шифр - ПК-66), подібно до 
еталонного актопротектора 2-етилтіобензімідазолу гідроброміду  

(2-ЕТБІ) здатна підвищувати фізичну працездатність щурів. Оскільки 
сприятлива дія 2-ЕТБІ здійснюється за рахунок неспецифічного 

посилення протеїнсинтезу та активації генома клітин, представляло 

інтерес дослідити вплив сполуки ПК-66, в порівнянні з 2-ЕТБІ на 
морфологічний стан печінки, якавідіграє ключову роль в реалізації 

факторів довгострокової адаптації. Мета роботи. Охарактеризувати 
вплив сполуки ПК-66 та 2-ЕТБІ на морфологічну картину печінки 

щурів в умовах імобілізаційного стресу (ІС). Матеріали та методи. 
Досліди проведені на 28 щурах, яких розподілили на 4 групи:  

І – інтактні тварини, ІІ – тварини з ІС без лікування; ІІІ та ІV– тварини з 
ІС, яким щоденно (з 1 по 15 добу дослідження) вводили сполуку  

ПК-66 та 2-ЕТБІ (відповідно у дозі 3,0 мг/кг, в/ш та у дозі 31,0 мг/кг, 

в/ч, що становили їх ЕД 50 за плавальним тестом). ІС відтворювали 
шляхом утримання тварин протягом 15 діб (по 16 год/добу) в 

індивідуальних дерев’яних пеналах. Орган фіксували в 10 % 
нейтральному формаліні, зрізи фарбували гематоксиліном і еозином, 

толуїдиновим синім та за методом Ван Гізона і вивчали в світловому 
мікроскопі. Результати. Морфологічні зміни в печінці на тлі 15-ти 

денної гіпокінезії у нелікованих щурів характеризувалися, 
зменшенням розмірів та гідропічною дистрофією гепатоцитів, появою 

осередків некрозу та потовщенням сполучнотканинних прошарків. 

Введення сполуки ПК-66, подібно до 2-ЕТБІ покращувало 
морфологічну структуру печінки: сприяло збільшенню повнокрів'я 

центральних вен та синусоїдних капілярів порівняно з контрольними 
щурами. Спостерігалась гіпертрофія гепатоцитів, збільшення розмірів 

ядер гепатоцитів, а також збільшення чисельності 2-х ядерних клітин 
та зірчатих макрофагів в печінці тварин. Висновок. Сполука ПК-66, 

подібно до еталонного акторотектора 2-ЕТБІ викликала позитивний 
вплив на адаптаційний білковий синтез у печінці ёщурів на тлі ІС, що 

може обумовлювати підвищення резистентністі організму при 
адаптації до стресу. 
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УДК: 616.831-005.4 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНДОТЕЛИОЦИТОВ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО 

МОЗГА ЖИВОТНЫХ С ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИЕЙ НА ФОНЕ 

ВВЕДЕНИЯ «ЛИЗИНИЯ» 

Беленичев И.Ф., Егоров А.А. 

Запорожский государственный медицинский университет 

Введение. Увеличения числа сосудистых заболеваний, в 

частности заболеваний сосудов головного мозга, обусловило рост 

количества острых нарушений мозгового кровообращения. Острые 

нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) являются важнейшей 

медико-социальной проблемой, что обусловлено их высокой долей в 

структуре заболеваемости и смертности населения, а также 

значительными показателями временных трудовых потерь и 

первичной инвалидности. Цель работы: изучить состояние 

эндотелиоцитов сосудов головного мозга в условиях моделирования 

ишемического инсульта на фоне введения «Лизиния». Материалы и 

методы. Экспериментальные животные были разделены на 3 группы 

по 10 животных. В эксперименте использовались беспородные 

крысы-самцы массой от 180 до 220 гр. Моделировали ишемический 

инсульт двухсторонней перевязкой общих сонных артерий. Животные 

выводились из эксперимента путем декапитации на 4-е сутки. 

«Лизиний» ((S)-2,6диаминогексановой кислоты 3-метил-1,2,4-

триазолил-5-тиоацетата синтезирован на кафедре 

фармацевтической химии ЗГМУ под. рук. проф. Мазура И.А.) вводили 

в дозе 50 мг/кг 1 раз в сутки. Для морфометрического исследования 

головной мозг по стандартной схеме заливали в парафиновые блоки, 

из которых готовили серийные фронтальные 5-микронные 

гистологические срезы. Для изучения морфофункционального 

состояния эндотелиоцитов капилляров IV-V слоев коры и сосудов 

головного мозга гистологические срезы депарафинировали по 

стандартной методике. Для анализа флюоресцентного изображения 

ядер эндотелиоцитов использовали 8-битную CCD-камеры COHU-

4922, данные вводили в компьютерную систему анализа 

изображений VIDAS-386 (Kontron Elektronik, Германия). Результаты 

исследования. Изучение состояния капилляров IV-V слоёв коры на  

4-е сутки моделирования ишемического инсульта приводит к 

уменьшению плотности ядер эндотелиоцитов на 47,83%, диаметра 

ядер на 10,83% и снижало концентрацию РНК на 38,21% 

относительно группы ложнооперированных животных. 

Экспериментальная терапия «Лизинием» увеличивала плотность и 

площадь ядер, а также концентрация РНК эндотелиоцитов на 21,2%, 



17 

17,8% и 48,6% соответственно, относительно группы контроля. 

Изучение состояния эндотелиоцитов сосудов головного мозга 

показало, что на 4-е сутки церебральной ишемии отмечается 

снижение плотности ядер эндотелиоцитов на 42,56% и площади ядер 

на 13,64%, на фоне уменьшения концентрации РНК в ядрах на 

27,27% относительно группы ложнооперированных животных. 

Введение «Лизиния» увеличивало плотность и площадь ядер на 23% 

и 48,3% соответственно, при увеличении концентрации РНК в ядрах 

на 28,3% относительно контрольной группы. Выводы. Полученные 

нами данные свидетельствуют о том, что на 4-е сутки моделирования 

ишемического инсульта наблюдается значительное снижение 

плотности, площади, концентрации РНК в ядрах эндотелиоцитов 

капилляров IV-V слоев коры и сосудов головного мозга у подопытных 

крыс. Введение «Лизиния» обуславливает эндотелиопротективный 

эффект, который выражается в увеличении плотности и площади 

ядер эндотелиоцитов, а также повышении в них концентрации РНК 

как в капиллярах IV-V слоев коры, так и в сосудах головного мозга. 

 

УДК: 576.32:616.831:616.89-008.441.13]:577.112.385]]-092.9 
ДЕПРИВАЦИЯ СИСТЕМЫ ГЛУТАТИОНА В ЦИТОЗОЛЕ И 

МИТОХОНДРИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС С ХРОНИЧЕСКОЙ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ: ПРОТЕКТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ 

ТИОЛЬНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ 

Беленичев И.Ф., Кучер Т.В. 

Запорожский государственный медицинский университет 

Кафедра фармакологии и медицинской рецептуры 

Вступление. Хроническая алкогольная интоксикация (ХАИ) 

приводит к развитию в нейронах оксидативного и нитрозирующего 

стресса, что угнетает функцию системы глутатиона и снижает 

антиоксидантную защиту нейронов головного мозга крыс. Цель 

исследования. Изучение возможности фармакологической модуляции 

системы глутатиона в нейронах тиольными антиоксидантами 

тиоцетамом, S-адеметионином (гептрал) и N-ацетилцистеином (АЦЦ). 

Материалы и методы. ХАИ вызывали в/желудочным введением 15% 

р-ра этанола (1-10 день - 4 г/кг, 11-20 день - 6 г/кг), 21-30 день - 25% 

р-р этанола (4г/кг). С 31 дня прекращали алкоголи-зацию и проводили 

в течение 14 дней экспериментальную терапию изучаемыми 

препаратами (гептрал - 100 мг/кг; АЦЦ -100 мг/кг, тиоцетам -  

250 мг/кг). Оценивали уровень GSH, GSSG, активность 

глутатионпероксидазы (ГПР), глутатионредуктазы (ГР) в цитозоле и 

митохондриях. Интенсивность нитрозирующего стресса оценивали по 
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уровню нитротирозина (НТ). Статистическую обработку данных 

осуществляли с помощью статистического пакета лицензионной 

программы «STATISTICA® for Windows 6.0» (StatSoftInc., 

№AXXR712D833214FAN5), «SPSS 16.0», «Microsoft Office Excell 

2003». Достоверными считали отличия с уровнем значимости более 

95% (p<0,05). Результаты исследования. ХАИ характеризовалась 

признаками депривации системы глутатиона: в цитозоле - снижение 

GSH на 60%, повышение GSSG на 87,9%, снижение активности ГПР 

на 54,6 % и ГР на 51,9 %; в митохондриях - снижение GSH на 62,0%, 

повышение GSSG на 91,7%, снижение активности ГПР на 57,1 % и ГР 

на 57,7 %. Значительно увеличивался уровень НТ как в цитозоле (на 

391,1%), так и в митохондриях (на 359,7%). Курсовое назначение 

тиольных антиоксидантов приводило к следующим изменениям в 

системе глутатиона как в цитозоле, так и в митохондриях: 1) при 

назначении АЦЦ уровень GSSG снижался на 29,1 % и 31,4%, уровень 

GSH повышался на 126,7% и 92,9 %, активность ГПР возрастала на 

53,0 % и 73,6%, активность ГР возрастала на 130,4 % и 187,8%;  

2) при назначении гептрала уровень GSH возрастал на 74,4% и на 

43,9%, уровень GSSG снижался на 29,0% и 21,7 %, возрастала 

активность ГПР на 24,7% и 65,9% и ГР на 109,8% и 90,2%; 3) при 

назначении тиоцетама повышался уровень GSH на 138,4% и 75,4 %, 

GSSG снижался на 35,5% и 21,7%, повышалась активность ГПР на 

80,6% и 100%, активность ГР - на 177,5% и 251,2%. Кроме этого, в 

цитозоле и митохондриях снижался уровня НТ - при введении 

тиоцетама на 64,6 % и 61,3%, АЦЦ на 38,9% и 48,0%, гептрала на 

28,7 % и 23,0%. Выводы. Применение тиольных антиоксидантов 

приводило к нормализации системы глутатиона и снижению 

интенсивности нитрозирующего стресса с наибольшим эффектом 

при применении тиоцетама. 

 

УДК: 615.22’453.6.015.4 : 616.12-008.331.1-085-092.9 
КАРДИО- И МИТОПРОТЕКТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ НОВОГО  

β-АДРЕНОБЛОКАТОРА С NO-МОДУЛИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ 

«ГИПЕРТРИЛ» В ВИДЕ ТАБЛЕТОК ПРИ КУРСОВОМ НАЗНАЧЕНИИ 

СПОНТАННОГИПЕРТЕНЗИВНЫМ КРЫСАМ 

Беленичев И.Ф., Кучеренко Л.И., Абрамов А.В., Парнюк Н.В. 

Запорожский государственный медицинский университет  

НПО «Фарматрон», Запорожье 

Целью настоящего исследования явилось оценить влияние 

нового оригинального β-адреноблокатора с NO-модулирующим 

эффектом таблеток «Гипертрил» (разработка НПО «Фарматрон»,  
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г. Запорожье) на нарушение энергетического метаболизма миокарда 

SHR-крыс. Материалы и методы. В миокарде (8-месячных) SHR-крыс, 

получавших в течение 30 суток внутрижелудочно таблетки 

«Гипертрил» (20 мг/кг в сутки в пересчете на действующее вещество) 

определяли содержание АТФ, интермедиатов цикла Кребса, 

активность митохондриальной креатинфосфокиназы (мх-КФК), 

скорость открытия митохондриальной поры, содержание bcl-2-

протеина и нитротирозина. Результаты исследований. Курсовое 

назначение SHR-крысам таблеток «Гипертрил» приводило к 

достоверному снижению АД на 20%, а также маркера 

нитрозирующего стресса – нитротирозина в митохондриях миокарда. 

Гипертрил уменьшал повреждение митохондрий (снижение скорости 

открытия циклоспорин_А-зависимой поры) и приводил к увеличению 

продукции АТФ в реакциях цикла Кребса на трикарбоновом и 

дикарбоновом участках (повышение уровня изоцитрата и малата), а 

также нормализовывал транспорт энергии (активность мх-КФК). 

Гипертрил повышал уровень антиапоптического bcl-2 в митохондриях 

кардиомиоцитотов. Референс-препарат Метопролол конкурировал с 

Гипертрилом по антигипертензивному действию (снижение АД на 

16%) на фоне отсутствия кардиопротективного и митопротективного 

эффектов. Вывод. Гипертрил на фоне снижения АД у SHR-крыс 

проявляет кардиопротективные и митопротективные свойства, 

прерывая NO-зависимые пути повреждения митохондрий. 

 

УДК: 615.213-021.272 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ КАРБАМАЗЕПИНА И ТАБЛЕТОК «КАРБАТРИЛ» 

Беленичев И.Ф., Кучеренко Л.И., Нименко А.Р. 

Запорожский государственный медицинский университет  

Кафедра фармацевтической химии 

Эпилепсия является одним из наиболее распространенных 

заболеваний нервной системы. Заболеваемость эпилепсией 

составляет 50 - 70/100000 человек, распространенность 5 - 10/1000 

человек. Не менее одного припадка в течение жизни переносят 5% 

населения, у 20 - 30% больных эпилепсией является пожизненной. 

Обилие форм эпилепсии, многообразие действия различных 

противосудорожных препаратов, особенности их эффектов при 

разных формах эпилепсии создают существенные трудности в 

выборе правильной тактики лечения больных. Поэтому основной 

целью нашей работы было проведение сравнительного анализа 

фармакологических свойств одного из самых распространенных 
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противоэпилептических средств, а именно Карбамазепина с новым 

комбинированным таблетированным препаратом «Карбатрил» в 

основу которого входит карбамазепин и тиотриазолин в соотношении 

1,5:1. Чтобы выполнить поставленную цель нами была 

проанализирована научная литература, статьи, информационные 

листы для составления сравнительной характеристики 

анализируемых препаратов. В результате было установлено, что по 

силе противосудорожного, анальгезирующего и антидепрессивного 

действия Карбамазепин уступает новому комбинированному 

препарату «Карбатрил», который в свою очередь проявляет новые 

фармакологические свойства такие как: нейропротективные, 

ноотропные, антиоксидантные, противотревожные, актопротективные 

свойства; планируется расширить сферу применения таблеток 

«Карбатрил» за счет малых форм эпилепсии, доброкачественной 

парциальной эпилепсии с центро-темпоральными спайками, а также 

при других расстройствах, таких как алкоголизм, наркомания, 

игромания, болевых синдромах, для предупреждения судорожных 

припадков при черепно-мозговых травмах, рассеянном склерозе; 

также следует отметить, что «Карбатрил» за счет присутствия в 

своем составе антиоксидантного препарата с широким спектром 

действия, а именно тиотриазолина значительно уменьшил 

количество побочных эффектов по сравнению с Карбамазепином. 

Выходя из выше сказанного можно отметить неоспоримое 

преимущество по всем критериям нового комбинированного 

таблетированного прапарата «Карбатрил», в основу которого входят 

такие действующие вещества как карбамазепин и тиотриазолин в 

оптимальном соотношении 1,5:1. 

 

UDK: 612.822.014.1:577.112 

THE ANTIOXIDANT PROPERTIES OF GLUTATHIONE SYSTEM 

MODULATIORS 

Belenichev I.F., Lytvynenko E.S. 

Zaporozhye State Medical University 

The pharmacology department and general prescription. The growth 

and spread of ischemic brain lesions among people around the world 

continues to grow steadily, in spite of the progress made in modern 

neuropharmacology. Under these circumstances an important aspect in 

the treatment of cerebral stroke becomes the pharmacological regulation 

of the molecular and biochemical mechanisms of endogenous 

neuroprotection. Stabilization of the functions of the antioxidant 
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glutathione system will help protect brain tissue from oxidative and 

nitrosative manifestations of stress, prevent mitochondrial dysfunction, 

energy imbalance and other post-ischemic disorders. The aim of our study 

was to investigate the effect of modulators of the glutathione system - 

selenase, glutoxim and glutaredoxin - on mortality, neurological deficit and 

indicators of thiol-disulfide system in the brains of animals with stroke. 

Object and methods. The experimental part was conducted on 137 male 

Mongolian gerbils (Meriones unguiculatus) weighing between 60 and 80 g. 

In accordance to the research program, an irreversible one-way ligation of 

the common carotid artery was utilized, which presently is generally 

accepted as an experimental model of acute cerebral circulatory 

disorders. To study the effect of experimental drugs they were 

administered intraperitoneally one time daily for 4 days, starting from the 

first ones, after recovery from anesthesia. Comparison drug and 

physiological solution (control group) were administered in the same way. 

Efficiency of glutathione system modulators (selenase – 50 µg/kg, 

glutoxim – 50 mg/kg, glutaredoxin – 200 µl/kg) and comparison drug 

(pyracetam – 500 mg/kg) evaluated by their influences on mortality, 

neurological deficit, the level of reduced glutathione, free thiols and 

nitrotyrosine in brain tissue. Results. The results of these studies show 

that compared with the sharm operated animals, the group of gerbils with 

stroke showed significantly higher mortality rates and severe neurological 

symptoms. A course of treatment with selenase, glutoxim and gutaredoxin 

reduced animal mortality from stroke and improved their neurological 

status on the McGrow scale. These indicators have a negative correlation 

with the level of reduced glutathione and free thiols and positively 

correlated with the level of nitrotyrosine. The results confirm the presence 

of antioxidant and neuroprotective properties in selenase, glutoxim and 

glutaredoxin This is determined by their ability to restore the thiol-disulfide 

equilibrium, decrease the high levels of nitrotyrosine in the ischemic brain 

of experimental animals. These properties were identified by their ability to 

restore the thiol-disulfide balance and reduce the high levels of 

nitrotyrosine in ischemic brain injury, resulting in the reduction of neuronal 

loss following a stroke. Conclusion. Increase in the levels of restored 

forms of glutathione and reduction of nitrotyrosine as a result of the 

conducted pharmacological correction of the glutathione system 

modulators in animals with cerebral ischemia contributes to positive 

neurological dynamics and a reduction in mortality. 
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УДК: 615.214.2.015.4:613.81 
НЕКОТОРЫЕ МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

НЕЙРОПРОТЕКТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ МЕТАБОЛИТОТРОПНОГО 

ПРЕПАРАТА «АНГИОЛИН» В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОЙ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

Беленичев И.Ф., Павлюк И.В., Кучеренко Л.И. 

Запорожский государственный медицинский университет 

НПО «Фарматрон», Запорожье 

Злоупотребление алкоголем - всеобщая проблема, которая 
является тяжелым бременем для системы здравоохранения 

государства и общества. Регистрируется высокая летальность среди 
лиц хронически злоупотребляющих алкоголем с тенденцией к 

увеличению, начиная с 90-х гг. прошлого столетия. Проблеме 
алкогольного поражения ЦНС посвящено достаточно большое число 

исследований, однако, несмотря на значительное количество 

терапевтических методов и лекарственных препаратов достигнуть 
значительного прогресса не удается. В настоящее время считается, 

что одним из факторов, влияющих на исход и прогноз интоксикаций 
этанолом в частности, является токсико-гипоксическая 

энцефалопатия, в патогенезе которой играют существенную роль 
цитотоксические продукты окислительного и нитрозирующего 

стрессов. В настоящее время для лечения алкогольной 
энцефалопатии предпочтение отдается следующим препаратам: 

бензодиазепины, антидепрессанты, нейролептики, 

антиконвульсанты, бета-адреноблокаторы, ноотропы, антиоксиданты, 
метаболиты энергетического обмена и некоторые другие препараты 

Изучение применения нейропротекторов для лечения и 
профилактики хронического алкоголизма является наиболее 

перспективным. Эти препараты нормализуют патологический 
дисбаланс катехоламиновой нейромедиации, возникающий при 

злоупотреблении алкоголем и психоактивными веществами. 
Представляется эффективным использование препаратов, которые 

обладают особыми нейропротекторными свойствами, оказывающих 

влияние на основные биологические процессы в организме и 

позволяющих значительно повысить качество лечения больных. В 

этом отношении интерес представляет новый оригинальный 
препарат «Ангиолин» - (S)-2,6-диаминогексановой кислоты 3-метил-

1,2,4-триазолил-5-тиоацетат (разработка НПО «Фарматрон»). Опыты 
проводили на белых беспородных крысах-самцах массой 150-180 г. 

Хроническую алкогольную интоксикацию вызывали ежедневным 
внутрижелудочным введением первые 10 дней – 15% раствора 

этанола в дозе 4 г/кг, следующие 10 дней – 15% раствора этанола в 
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дозе 6 г/кг и последующие 10 дней крысам вводили 25% раствор 

этанола в дозе 4 г/кг. С 30 суток прекращали алкоголизацию и 
проводили экспериментальную терапию изучаемыми препаратами и 

продолжали наблюдение в течение 14 дней. Исследуемые 
препараты вводили 1 раз в сутки в течение 14 суток после  

30-суточной алкоголизации внутрижелудочно в виде суспензии, 

стабилизированной Твином-80 с помощью металлического зонда: 
таблетки «Ангиолин» в дозе 100 мг/кг, капсулы «Милдронат» –  

250 мг/кг. В работе использовались: «Ангиолин» - таблетки серии 
№10116 производства ПАТ «КМП» Корпорации «Артериум» и 

Милронат - в капсулах по 250 мг  производства АО «Гриндекс» 
(Латвия). Введение Ангиолина животным, перенесших хроническую 

алкоголизацию, приводила к снижению маркера нитрозирующего 

стресса - нитротирозина в митохондриях и цитозоле мозга. 

Торможение реакций нитрозирующего стресса способствует 

торможению нейропаптоза , о чем свидельствовало повышение 
(p≤0,05) плотноти bcl-2-позитивных нейронов (метод 

иммуногистохимии) в СА-1 зоне гиппокампа, повышению концетрации 
белка bcl-2 (метод иммуноблотинга) на фоне снижения плотности 

клеток с признаками апоптоза в СА-1 зоне гиппокампа по сравнению 
с контролем и группой, получавшей Милдронат. Полученные 

результаты вошли в Отчет по специфической активности таблеток 
«Ангиолин», представленного в ГЭЦ МЗ Украины. 

 
УДК: 615.272.032 

ФАРМАКОКІНЕТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ІН’ЄКЦІЙНОЇ ФОРМИ НОВОГО 

МЕТАБОЛІТОТРОПНОГО ПРЕПАРАТУ «АНГІОЛІН» 

Бєленічев І.Ф.1,2, Кучеренко Л.І.1,2, Бідненко О.С.1 
1Запорізький державний медичний університет 

2НВО «Фарматрон», м. Запоріжжя 

Незважаючи на постійні зусилля з оптимізації лікування 

захворювань ЦНС і серцево - судинної системи проблема 

залишається невирішеною. З урахуванням зростаючої вартості 

медичної допомоги, супутніх соціальних проблем, актуальною є 

розробка і впровадження нових підходів, методів, схем терапії, що 

сприяють реальному підвищенню клінічної ефективності проведеної 

терапії. Важливим елементом вирішення даної комплексної проблеми 

є створення нових високоефективних і безпечних лікарських 

препаратів, застосування яких призводило б до поліпшення якості і 

продовженню життя, а також до зменшення ускладнень. Препарат 

«Ангіолін» – 2,5 % розчин для ін’єкцій в ампулах позиціонується 
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розробником НВО «Фарматрон», як засіб швидкого відновлення 

метаболізму міокарда та головного мозку при різноманітних 

катастрофах у серцево-судинній і центральній нервовій системі. 

Подібні препарати з метаболітотропною активністю мають давню 

історію, починаючи з препаратів кофеїну, камфори, кордіаміну і до 

більш сучасних – триметазидину (предукталу), тіотріазоліну та ін., що 

мають широкий спектр впливу на енергетику клітин і функцію їхніх 

мембран у різних тканинах організму. Основні параметри 

фармакокінетичного профілю субстанції й таблеток «Ангіолін» нами 

вивчалися в попередніх роботах, однак особливості лікарського 

засобу в готовій лікарській формі (ГЛФ) – розчині для ін’єкцій в 

ампулах, призначеного для швидкої допомоги, не були досліджені. 

Для високої ефективності препарату й кінцевої результативності 

проведених реанімаційних і лікувальних заходів лікарі повинні мати 

чіткі уявлення про основні фармакодинамічні та фармакокінетичні 

характеристики препарату, оскільки від цього залежить стратегія й 

тактика лікування. Лікувальну стратегію необхідно планувати, 

спираючись на знання особливостей фармакокінетичних параметрів 

препарату, що застосовується, тому метою цього дослідження було 

значення основних показників фармакокінетики (ФК) розчину 

«Ангіолін». Мета дослідження – вивчення основних параметрів 

фармакокінетики 2,5 % розчину для ін’єкцій «Ангіолін» в ампулах 

після його внутрішньом’язового введення піддослідним тваринам. 

Матеріали та методи. Експерименти проведені на 40 білих 

статевозрілих щурах обох статей масою 150–230 г, вирощених у 

віварії ПП «Біомодельсервіс» за стандартних умов утримання. Усі 

дослідження на тваринах проводили згідно з вимогами GLP 

(Належної Лабораторної Практики). Піддослідним щурам вводили 

внутрішньом’язово (в/м) 2,5 % розчин для ін’єкцій «Ангіолін» у дозі 50 

мг/кг маси тіла в пере¬рахунку на вміст активного фармацевтичного 

інгредієнта (АФІ) препарату. Для хроматографічного кількісного 

визначення АФІ у сироватці проби крові брали після евтаназії тварин 

під ефір¬ним наркозом через 5, 10, 20, 40, 60, 120 та 180 хв після в/м 

введення роз¬чину препарату «Ангіолін». Підготовку проб до 

хроматографування виконували в декілька етапів: до 0,8 мл 

сироватки крові додавали 1,0 мл метанолу та ставили на 5 хв в 

ультразвукову баню при температурі 55 °С для повного осадження 

білково-ліпідних комплексів, а після центрифугування при 8000 об/хв 

протягом 30 хв отриманий розчин декантували, заміряли точний 

об’єм та переносили до піали для подальшого 

хроматографування.Результати та їх обговорення. Аналіз отриманих 
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результатів показав, що АФІ препарату вже на 5 хв був на рівні 13,4 ± 

1,9 мкг/мл сироватки, а макси¬мальна концентрація – в середньому 

через 12,0 ± 2,0 хв, і вона становила 15,9 ± 1,7 мкг/мл сироватки. 

Через 40 хв розпочинався період зни¬ження вмісту сполуки 

«Ангіолін», і її рівень у крові зменшився в цей період до 4,5 ± 3,5 

мкг/мл, тобто став майже в 3 рази меншим від максимально 

заре¬єстрованої концентрації. У подальшому процес зниження вмісту 

АФІ розчину «Ангіолін» у сироватці крові продовжувався, і через 60 хв 

рівень концентрації знизився до 1,9 ± 0,3 мкг/мл. У наступний період, 

зі 120 до 180 хв, зменшення концентрації АФІ «Ангіоліну» 

реєстрували на рівні від 0,39 ± 0,09 мкг/мл до 0,08 ± 0,019 мкг/ мл, 

тобто на 3 год концентрація знижувалася до нижньої межі кількісного 

визначення (НМКВ), яка в щурів була встановлена в процесі валідації 

на рівні 0,08 ± 0,019 нг/мл. Висновки. 1. Після одноразового в/м 

введення щурам 2,5 % розчину для ін’єкцій пре¬парату «Ангіолін» у 

дозі 50 мг/кг максимальна концентрація (Сmax) АФІ у крові за 

експериментальними даними досягає рівня 15,90 ± 1,74 мкг/мл, а 

обрахована за математичною моделлю становить 14,70 ± 1,57 мкг/мл. 

2. Для досягнення максимальної концентрації вмісту в крові щурів АФІ 

препарату «Ангіолін» розрахунковий час становить у середньому  

8,2 ± 0,8 хв, експериментальний – 12,0 ± 2,0 хв. 3. Зниження вмісту 

АФІ сполуки «Ангіолін» у крові починається на 20 хв після в/м 

уведення та через 111,6 ± 19,6 хв наближається до нижньої межі його 

кількісного визначення. 

 

УДК: 615.31’214.2.015:[547.466.22+[547.466.22:546.46-71]] 
МЕХАНІЗМ НЕЙРОПРОТЕКТИВНОЇ ДІЇ ГЛІЦИНУ ТА ЙОГО КОМБІНАЦІЇ 

З ІОНАМИ МАГНІЮ 

Бєленічев І.Ф.,Горбачьова С.В.,Гетало О.В.1, Волков М.А.2 
1Запорізький державний медичний університет 

2Міжнародний класичний університет ім.Пилипа Орлика 

Цереброваскулярні захворювання досить широко розповсюджені 

у всьому світі та є одними з найбільш небезпечних для населення. 

Високі показники летальності та інвалідизації хворих обумовлюють 

великий інтерес до цієї патології протягом останніх десятків років. 

Виходячи з цього, надзвичайно важливим є попередження загибелі 

нервових клітин, захист їх від пошкодження в умовах ішемії, 

відновлення порушеного кровопостачання при патологічних змінах 

кровообігу. Перспективним напрямком первинної нейропротекції при 

церебральній ішемії є корекція дисбалансу збудливих та гальмівних 

нейротрансмітерних систем за допомогою активації природних 
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гальмівних процесів. Виходячи з цього, нами були проведені 

дослідження впливу гліцину, а також його комбінації з іонами магнію, 

на показники вуглеводно-енергетичних процесів та окисного 

метаболізму в умовах моделювання гострого порушення мозкового 

кровообігу (ГПМК). У дослідах використовувались 50 щурів самців 

лінії Вістар масою 180-200 г. Для створення ГПМК використовували 

модель, яка полягає в перев’язці загальних сонних артерій під 

етамінал-натрієвим наркозом (40 мг/кг). Усі тварини були розбиті на  

5 груп: перша – інтактна (несправжньопрооперовані щури), друга – 

щури з ГПМК (контроль); третя – щури з ГПМК, які кожен день 

протягом 4 діб дозою 200 мг/кг отримували гліцин; четверта - щури з 

ГПМК, які отримували за схемою гліцин (200 мг/кг) у поєднанні з 

хлоридом магнію в (15 мг/кг), п’ята - щури з ГПМК, які отримували 

пірацетам (500 мг/кг). У головному мозку визначався біохімічними 

методами вміст пірувату, лактату, малату, ізоцитрату, активність 

сукцинатдегідрогенази, цитохром-С-оксидази, глутаматдекарбоксилази, 

ГАМК-трансферази, та вміст аденілових нуклеотидів, гліцину, 

глутамату та γ-аміномасляної кислоти. Призначення тваринам з ГПМК 

гліцину у поєднанні з іонами магнію призводило до значної активації 

окисної продукції енергії на дикарбоновій ділянці циклу Кребса, про 

що свідчить підвищення рівня малату і підвищення активності СДГ. 

При цьому спостерігалося підвищення активності цитохром-С-

оксидази і рівня ізоцитрату, що забезпечувало підвищення продукції 

АТФ. Паралельно відмічалося зростання рівня АДФ і зниження рівня 

АМФ. Гліцин у поєднанні з іонами магнію пригнічував активність 

анаеробного гліколізу (знижував рівень лактату), зменшував 

,,витрати” гальмівних амінокислот у компенсаторному і енергетично 

менш вигідному шунті Робертса. Також підвищувався рівень 

глутамату, ГАМК та гліцину на фоні зниження активності ГДК 

(глутаматдекарбоксилази) і ГАМК-Т (ГАМК-трансферази). Збільшення 

рівня гальмівних амінокислот під дією вказаної комбінації, вірогідно, 

обмежувало дію ЗАК - системи мозку і, тим самим, посилювало 

сумарну нейропротективну дію препарату. Комбінація чинила 

позитивний вплив на окисну продукцію енергії у головному мозку 

щурів з ГПМК, та інтенсифікувала транспорт і утилізацію енергії, про 

що свідчать відповідні підвищення активності м-КФК і АТФ-азної 

активності у серії тварин, яким вводили гліцин разом з магнієм. 

Отримані нами дані узгоджуються з нашими попередніми 

дослідженнями, в яких показана здатність гліцину, як в монотерапії, 

так і у поєднанні з іонами магнію, знижувати неврологічну 

симптоматику та нормалізувати біохімічні показники окисного стресу. 
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Комбінація гліцину з іонами магнію за силою нейропротективної дії 

перемогала ефективність гліцину та пірацетаму. Виражена 

нейропротективна дія комбінації гліцину з іонами магнію, на наш 

погляд, пояснюється взаємопосилюючою дією вказаних препаратів. 

Так, солі магнію, які є ефективними неконкурентними антагоністами 

NMDA-рецепторів, обмежують їх збудження потенціал-залежним 

шляхом, попереджують розповсюдження аноксичної деполяризації . 

Гліцин, завдяки з’єднанню з гліциновими сайтами NMDA-рецепторів, 

забезпечує нормальне функціонування всього рецепторно-

іоноформного комплексу, попереджуючи його гіперактивацію і, тим 

самим, обмежує глутаматну ексайтотоксичність і, можливо, посилює 

дію іонів магнію. 

 

УДК: 577.112:616.831-092:616.831-005.4-036.1]-092.9 
РОЛЬ ЭНДОГЕННОГО НЕЙРОПРОТЕКТОРА HSP 70 В ФОРМИРОВАНИИ 

НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА И ВЫРАЖЕННОСТИ 

НИТРОЗИРУЮЩЕГО СТРЕССА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ОСТРОЙ 

ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ 

Била Ю.В., Беленичев И.Ф., Моргунцова С.А. 

Запорожский государственный медицинский факультет 

Кафедра фармакологии и медицинской рецептуры 

Актуальность. Семейство белков теплового шока играет важную 

роль в защите клеток, как в условиях нормальной 

жизнедеятельности, так и в условиях стресса, в том числе острой 

гипоксии. Одной из основных функции белков теплового шока 

является шаперонная, которая заключается в способности 

участвовать в процессах формирования новых полипептидных цепей 

и их сворачивании в активные белковые структуры, предупреждении 

денатурации и агрегации белков, а также ускорении процесса 

утилизации поврежденных белков. Кроме того, доказана способность 

шаперона 70 препятствовать процессам апоптоза при ишемии. Цель 

исследования. Определить влияние характера экспрессии 

эндогенного HSP 70 в различных структурах головного мозга на 

формирование неврологического дефицита и нитрозирующего 

стресса у экспериментальных животных с острой церебральной 

ишемией. Материалы и методы. Исследование проводилось на 

крысах линии Вистар. Моделирование острой церебральной ишемии 

проводилось путем необратимой билатеральной перевязки общих 

сонных артерий. Уровень неврологического дефицита определяли на 

4 сутки по шкале stroke-index McGrow. Для определения экспрессии 

HSP70 использовали метод Вестерн- блоттинга. Уровень 
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нитротирозина определяли при помощи иммуноферментного набора 

фирмы Hycult biotech (Нидерланды). Результаты. В результате 

острого нарушения мозгового кровообращения наблюдалось 

повышение уровня HSP 70 в коре мозга при различной степени 

тяжести неврологического дефицита, незначительное повышение 

концентрации шаперона 70 в гиппокампе у животных с легкой 

степенью и значительное его снижение в нейронах гиппокампа при 

средней и тяжелой степенях неврологических нарушений. Следует 

отметить, что нейроны исследуемых зон мозга отличались как 

уровнем HSP70, так и концентрацией нитротирозина. Так, 

отмечалось резкое повышение уровня нитротирозина в гиппокампе 

крыс со средней и тяжелой степенью неврологических нарушений и 

более умеренное нарастание нитрозирующего стресса в нейронах 

коры относительно ложнооперированных животных. Выводы. 

Наиболее чувствительной к ишемическому повреждению является 

зона гиппокампа, в которой в результате ОНМК происходит снижение 

уровня HSP70 и значительное повышение маркера нитрозирующего 

стресса –нитротирозина, что свидетельствует о срыве 

компенсаторных механизмов. Белки теплового шока 70 являются 

неотъемлемыми участниками процессов эндогенной нейропротекции, 

поскольку на фоне их дефицита наблюдается интенсификация 

процессов нейродеструкции и развитие необратимых 

неврологических нарушений. 

 

УДК: 615.31:547.292]:615.252.349.7:616.379-008.64]-092.9 

ДОСЛІДЖЕННЯ ГІПОГЛІКЕМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ 3-БЕНЗИЛ-8-

МЕТИЛКСАНТИНІЛ-7-АЦЕТАТНА КИСЛОТА ПРИ 

ЕКПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ АЛОКСАНОВОМУ ДІАБЕТІ 

Білай І.М., Михайлюк Є.О. 

Запорізький державний медичний університет 

Кафедра клінічної фармації, фармакотерапії та УЕФ 

Цукровий діабет залишається великою проблемою в Україні і по 

всьому світі. Цей факт зумовлює актуальність пошуку нових 

біологічноактивних речовин з гіпоглікемічними властивостями. Під час 

скринінгових досліджень серед похідних 3-бензил-8-метилксантинів 

нами було знайдено 3-бензил-8-метилксантиніл-7-ацетатну кислоту, 

яка виразно появляла гіпоглікемічні властивості під час експерименту. 

Метою роботи було дослідження гіпглікемічної дії 3-бензил-8-

метилксантиніл-7-ацетатної кислоти при алоксановому діабеті за 

умов різного режиму дозування. Досліди виконувались на білих 

щурах лінії Вістар масою 180-220 г. Дослідження проводили з 
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урахуванням «Правил доклінічної оцінки безпеки фармакологічних 

засобів (GLP)». Діабет моделювали шляхом підшкірного введення 

алоксану у дозі 150 мг/кг. Досліджувані сполуки та препарат 

порівняння метформін вводили через 2 години після введення 

алоксану. Досліджувану сполуки вводили у дозах 1/5, 1/10, 1/20 та 

1/50 від ЛД50 (366, 166, 83, 33 мг/кг відповідно). Визначення 

концентрації глюкози проводилося з використанням експрес-

аналізатору («Longevita»). Проби крові для аналізу глюкози відбирали 

до та через 1 та 3 доби після введення алоксану. Проведені 

дослідження показали, що найбільш виразніша гіпоглікемічна 

активність проявлялась при використанні 3-бензил-8-метилксантиніл-

7-ацетатної кислоти у дозах 1/5 та 1/10 від ЛД50 та знижувала рівень 

глюкози (на 66,67 % та 65,74 % відповідно) краще за препарат 

порівняння метформін. 

 

УДК: 615.31:547.792]:615.27-0929 

АНТИГІПОКСИЧНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ 1,2,4-ТРИАЗОЛУ ПРИ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ФАРМАКОЛОГІЧНОМУ СКРИНІНГУ 

Білай І.М., Цис О.В. 

Запорізький державний медичний університет 

Кафедра клінічної фармації, фармакотерапії та УЕФ 

Вступ. Одним з найважливіших патогенетичних компонентів 

різноманітних захворювань, включаючи захворювання центральної та 

периферичної нервової системи, серцево-судинної системи та 

м’язової системи є гіпоксичний стан. Саме тому актуальним 

залишається питання пошуку препаратів-антигіпоксантів, оскільки 

існуючі засоби, які вважаються антигіпоксичними (пірацетам, 

емоксипін, мексидол та ін.), мають часті прояви побічних ефектів у 

вигляді гіпер- та гіпотензії, алергічних реакцій, набряків та інших. В 

якості потенціальних антигіпоксантів можуть бути запропоновані 

похідні 1,2,4-триазолу. Мета дослідження: виявити наявність та 

визначити ступінь вираженості антигіпоксичного ефекту у похідних 

1,2,4-триазолу, визначити сполуки-лідери для поглибленого вивчення 

їхніх фармакологічних властивостей. Матеріали та методи. Досліди 

виконано на групі білих лабораторних щурів лінії Вістар вагою  

180-200 г. Гостру гемічну гіпоксію викликали одноразовим 

внутрішньоочеревинним введенням натрія нітрату. Моделювання 

гіпоксії з гіперкапнією здійснювали розміщенням тварин в скляних 

капсулах однакового об’єму (1 дм3). Були сформовані 11 груп: 1 група 

– контроль, 2 група - вводився мексидол (в якості препарату 
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порівняння), 3-11 групи – вводили досліджувані речовини – похідні 

1,2,4-триазолу. Сполуки вводили в дозі 1 /10 від ЛД50. Отримані 

результати. В ході експерименту було виявлено, що похідні  

1,2,4-триазолу проявляли антигіпоксичну активність в тій чи іншій мірі 

виразності. Найбільш виражену антигіпоксичну активність по 

відношенню до контролю проявляли речовини ПК-297 та ВК-32 

(показник тривалості життя вище на 35,91% та 30,72% відповідно). 

Варто відзначити, що препарат порівняння мексидол збільшував 

тривалість життя на 21,05% по відношенню до контрольної групи. 

Висновки. Проведені дослідження довели перспективність класу 

похідних 1,2,4-триазолу, як високоефективних та малотоксичних 

речовин з антигіпоксичною активністю. Найбільш активними 

виявилися речовини ПК-297 та ВК-32, які перевершували препарат 

порівняння та були рекомендовані до подальших поглиблених 

фармакологічних досліджень. 

 

УДК: 611.36.018.08:616.36-091.8-053.13:[616-097.1+615.357]]-092.9 

ДИНАМІКА ВІДНОСНОЇ ПЛОЩІ СТРУКТУР ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ДО 3 

МІСЯЦЯ ПІСЛЯНАТАЛЬНОГО ЖИТТЯ В НОРМІ ТА ПІСЛЯ 

ВНУТРІШНЬОУТРОБНОЇ ДІЇ ГЛЮКОКОРТИКОЇДІВ 

Богданов П.В., Волошин М.А., Вовченко М.Б., Захарцова Л.Б. 

Запорізький державний медичний університет 

Кафедра анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії 

Вступ. Одним з суперечливих питань сучасної акушерської 

практики є питання використання глюкокортикоїдів під час вагітності, 

адже в літературі зустрічаються дані про негативний їх вплив на 

розвиток та здоров’я майбутньої дитини. В попередніх дослідженнях 

було встановлено вплив глюкокортикоїдів на формування сполучної 

тканини печінки новонароджених [Волошин М.А., Богданов П.В., 

2016р.]. Мета дослідження встановити особливості динаміки відносної 

площі структур печінки щурів в пізньому післянатальному періоді 

після антенатальної дії глюкокортикоїдів. Матеріали та методи.  

В роботі досліджено печінки 54 білих лабораторних щурів. Всі 

тварини було поділено на три групи: перша група – інтактні тварини, 

друга група – контрольна (тварини, котрим на 18 добу датованої 

вагітності шляхом лапаротомії чрезматково, чрезоболонково введено 

фізіологічний розчин підшкірно в між лопаткову ділянку в кількості 

0.05мл). Третя група – експериментальні тварини, котрим на 18 добу 

датованої вагітності шляхом лапаротомії чрезматково, 

чрезоболонково введено розчин Дексаметазону підшкірно в між 
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лопаткову ділянку в кількості 0.05мл, розведення 1:40. Тварини 

виводились з експерименту на 30, 60 та 90 добу життя. 

Морфометричні вимірювання проводили за допомогою 

модифікованої окулярної сітки. В серійних гістологічних зрізах 

підраховувалась відносна площа структур печінки. Отримані 

результати оброблялись статистичними методами. Отримані 

результати: В печінці експериментальної групи тварин встановлено 

збільшення відносної площі сполучної тканини кількість якої на  

60 добу має статистично значимі відмінності у порівнянні  

з контрольною групою (1.3%±0.03 – в інтактній групі, та 3.9%±0.03 –  

в експериментальній групі). Одночасно в експериментальній групі 

тварин через місяць після народження з 30 по 60 добу встановлена 

тенденція до збільшення відносної площі синусоїдних капілярів та 

центральних вен, яка нівелюється до 90 доби післянатального життя. 

На 30 добу відмічається незначне зменшення відносної площі, що 

займають міжчасткові жовчні протоки та міжчасткові артерії. Цей 

показник приходить до норми на 90 добу життя. Висновки: отже 

антенатальне введення глюкокортикоїдів викликає в печінці 

довготривалі зміни, що проявляються в збільшенні сполучної тканини 

та розширенні синусоїдних капілярів і центральних вен, які 

нівелюються тільки в кінці третього місяця після народження. 

 

УДК: 615.1.015.154 
ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 3-ПРОПІЛОКСІ-1,4-ДИГІДРО-3Н-1,4-

БЕНЗДІАЗЕПІН-2-ОНУ НА МОДЕЛЯХ СУДОМНИХ НАПАДІВ, 

ВИКЛИКАНИХ ПІКРОТОКСИНОМ, КОРАЗОЛОМ ТА СТРИХНІНОМ 

Валіводзь І.П., Ларіонов В.Б. 

Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, м. Одеса 

Вступ. Синтезований у відділі медичної хімії Фізико-хімічного 

інституту ім. О. В. Богатського НАН України під керівництвом 

академіка НАН України С.А. Андронаті 7-бром-5-(о-хлорфеніл)-3-

пропилокси-1,4-дигідро-3Н-1,4-бенздіазепін-2-он (пропоксазепам) 

продемонстрував високу аналгетичну активність (більшій мірі 

гальмував нейропатичну біль ніж вісцеральну) за результатами 

фармакологічного скринінгу, та розглядається як один з 

перспективних можливих лікарських засобів, при цьому доцільним є 

вивчення його протусудомних властивостей. Мета дослідження: 

визначення протисудомної дії пропоксазепаму по антагонізму з 

пікротоксином, стрихніном та коразолом на моделі «гострого» 

експерименту з інтенсивною хімічною стимуляцією. Матеріали та 
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методи. Протисудомна дія пропоксазепаму була оцінена по величині 

захисного ефекту (кількість тварин, що виживають), який реєстрували 

протягом 2 годин після підшкірного введення судомного агенту 

(пікротоксин - 6,5 мг/кг, стрихнін -2 мг/кг, коразол – 120 мг/кг) в ході 

«гострого» експерименту. Протягом часу спостереження визначали 

час початку міоклонічного тремору, тонічної екстензії; кількість 

вказаних типів судом, та час загибелі. Кількісним критерієм захисної 

дії сполуки була величина ЕД50. Отримані результати. На моделях 

судом викликаних пікротоксином/стрихніном/коразолом вивчено 

протисудомну активність пропоксазепаму. Встановлено, що середня 

ефективна доза сполуки (ЕД50) при дії пікротоксину складає 

1,67±0,09 мг/кг (4,1±0,21 мкмоль/кг); для стрихніну - 14,24±0,47 мг/кг 

(34,92±1,16 мкмоль/кг) й коразолу – 0,914±0,378 мг/кг (2,24±0,928 

мкмоль/кг) відповідно. Показники кількості тонічних судом та часу до 

загибелі тварин демонструють дозозалежний характер й можуть бути 

розцінені, як ті, що пов`язані із конкурентною взаємодією пікротоксину 

й коразолу та сполуки через ГАМКА-рецепторний комплекс. Кут 

нахилу кривої «доза-ефект» найбільший при антагонізмі з 

пікротоксином (k складає 3,9), що свідчить про більшу ефективність 

конкурентного зв’язування на рецепторному рівні (в порівнянні з 

коразолом цей показник у 1,5 рази менший). Близький показник куту 

нахилу по антагонізму зі стрихніном (k = 3,5) може бути наслідком 

щільного перетинання гліцинової та ГАМК-ергічної системи на 

фізіологічному рівні. 

 

УДК: 577.177.6:611.63/.65 – 053.1/2 

НЕСПРИЯТЛИВИЙ ВПЛИВ ПРОГЕСТЕРОНУ НА РОЗВИТОК 

РЕПРОДУКТИВНИХ ОРГАНІВ ПОТОМСТВА 

Волошин М.А., Тополенко Т.А., Зінич О.Л., Ковальчук К.С. 

Запорізький державний медичний університет 

Кафедра анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії 

На сьогоднішній день на території України спостерігається 

прогресивне зростання кількості безплідних подружніх пар, що 

негативно відображається на демографічній ситуації країни. 

Репродуктивна система є надзвичайно чутливою до агресивної дії 

різноманітних шкідливих факторів хімічної та фізичної природи, таких 

як: вживання алкоголю, тютюнопаління, гіподинамічний спосіб життя, 

гіпо- та гіпертермія, вживання лікарських препаратів, особливо 

гормональної природи тощо. Наявність багатьох спільних ознак та 

закономірностей розвитку і будови яєчників людини та білого щура 



33 

дозволяє вивчати на цих тваринах наслідки внутрішньоутробного 

впливу різних речовин гормональної природи, фізичних та хімічних 

агресивних факторів тощо. За даними Рєпіної М.О. (2000), Рєзнікова О.Г. 

(2004) у 64 – 89 % випадків основним патогенетичним механізмом 

невиношування вагітності є недостатність прогестерону. Тому 

особливий інтерес представляє вивчення наслідків впливу 

гормональних препаратів, зокрема прогестерону, на плід протягом 

вагітності, адже на сьогодні замісна терапія жіночими статевими 

гормонами набуває все більшого поширення у практичній діяльності. 

Мета роботи: проаналізувати дані літератури щодо шкідливого 

впливу прогестерону під час вагітності. Результати: На момент 

народження у самок щурів відсутні ознаки росту та дозрівання 

фолікулів, ймовірно, це пов'язано із тим, що щури відносяться до 

групи незрілонароджуваних тварин і тому ріст та дозрівання органів 

відбувається після народження (Жданович В.М., 1997). встановлено, 

що у потомства щурів після введення препаратів прогестерону як у 

другому, так і у третьому періодах вагітності у порівнянні із контролем 

спостерігається вірогідне зменшення відносної площі звивистих 

сім'яних трубочок із просвітом та збільшення відносної площі 

інтерстицію (Тополенко Т.А., 2010). Згідно даних, отриманих 

Малофей Ю.Б. (2010) при введенні вагітним самкам щурів 

внутрішньоочеревинно прогестерону у дозі 25 мг/кг із 17 по 19 день 

вагітності спостерігається зменшення маси тіла самок потомства 

щурів, збільшення абсолютної та відносної маси яєчників, а також 

збільшення діаметру фолікулів. За даними Каргалової О.П. (1997) 

щодо впливу прогестерону на судини мікроциркуляторного русла 

фолікулів та жовтих тіл – спостерігається зменшення середнього 

діаметру капілярів, питомої щільності судинного русла і трофічного 

показника. Виявлені зміни більш виражені у капілярах зрілих 

фолікулів та жовтих тілах. 

 

УДК: 616.1-091-053.31]-092.9 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИВЧЕННЯ 

ПОРУШЕНЬ МОРФОГЕНЕЗУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У 

НОВОНАРОДЖЕНИХ 

Волошин М.А., Чугін С.В. 

Запорізький державний медичний університет 

Кафедра анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії 

Захворювання серцево-судинної системи у дітей є важливою 

медико-соціальною проблемою сучасності. Відомо про можливий 
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вплив патології антенатального періоду на порушення морфогенезу 

різних органів і систем, але недостатньо вивчені особливості 

морфогенезу серця після впливу різноманітних інфекційних факторів 

в антенатальному періоді. Протягом останнього десятиліття 

залишається високою частота патологічного перебігу вагітності, 

інфікування вагітних різними інфекційними агентами, в тому числі 

групи TORCH-інфекцій що визначає можливість порушення функції 

плаценти й антенатального впливу на плід антигенів різної природи 

Проблема віддалених наслідків внутрішньоутробних інфекцій та 

антигенного впливу в антенатальному періоді на стан та морфогенез 

серцево-судинної системи у дітей залишається невирішеною. Для 

розкриття механізмів формування змін серцево-судинної системи у 

дітей з патологією антенатального періоду і внутрішньоутробними 

інфекціями необхідно проводити експериментальні дослідження 

морфогенезу серця тварин (лабораторних щурів) під впливом 

антигенного навантаження в фетальному періоді. В якості 

експериментальної моделі доцільно застосувати введення антигену 

плодам на 18 добу датованої вагітності черезматково 

внутрішньоплідно за методом М.А. Волошина. В якості антигену 

можно використати імуноглобулін людини нормальний для 

внутрішньом'язового введення в об'ємі 0,05 мл; інактивовану спліт-

вакцину для профілактики грипу Ваксігрип/Vaxigrip в об'ємі 0,05 мл у 

розведенні з фізіологічним розчином у рівних пропорціях (по 0,025 мл 

відповідно), або інші антигени вакцин проти вірусу паротиту чи 

стрептококку. Для контролю окремій групі щурів в ті ж строки 

внутрішньоплідно ввести розчин натрію хлориду 0,9% в об'ємі  

0,05 мл. Ці препарати дозволені до застосування у вагітних та в 

експерименті вони вводяться безпосередньо внутрішньоплідно, що не 

викликає порушення бар’єрної функції плаценти. У новонароджених, 

які отримали антиген, спостерігається розвиток вісцеромегалії 

органів, в тому числі серця, з порушенням співвідношення 

паренхіма/строма та змінами в кількості судин в органах (Чугін С.В., 

2002; Лебединець О.М., 2013). Подальші імуноморфологічні та 

лектингітохімічні дослідження дозволять з’ясувати особливості 

морфогенезу серцево-судинної системи у потомства, що отримало 

антиген для розробки ранньої діагностики змін серця у дітей з 

внутрішньоутробними інфекціями й антигенним впливом. 
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УДК: 577.81:577.1:591.4:615.03 
ВПЛИВ РІЗНОГО РІВНЯ НАСИТЧЕННОСТІ ОРАНІЗМУ ГІДРОГЕН 

СУЛЬФІДОМ НА ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ ЕФЕКТ ДИКЛОФЕНАКУ НАТРІЮ ЗА 

УМОВ СТВОРЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗАПАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ 

Волощук Н.І. Таран І.В. 

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 

Кафедра фармакології 

Ефективне та безпечне лікування болю та запалення больових 

синдромів залишається приорітетним напрямком багатьох наукових 

досліджень у всьому світі. Поряд із пошуком та створенням нових 

анальгезуючих засобів достатьо перспективним є напрямок більш 

раціонального використання вже існуючих препаратів, якому передує 

ретельне вивчення різних факторів що можуть моделювати 

фармакологічну дію лікарських засобів. Серед цих факторів 

привертає до себе увагу така вазоактивна молекула як гідроген 

сульфід. Однак залишається невідомим вплив гідроген сульфіду на 

фармакологічну активність лікарських засобів з анальгетичною дією, 

зокрема диклофенака натрію. Метою нашого дослідження було 

встановлення впливу гідроген сульфіду на прояви анальгезуючої та 

протизапальної дії диклофенаку натрію у щурів на моделі системного 

запального процесу (адь’ювантного артриту). Матеріали та методи 

Дослідження проведені на самцях щурів лінії Вістар, масою 190-210 г 

які утримувались в умовах віварію ВНМУ ім. М.І. Пирогова. 

Системний запальний процес моделювали введенням під підошовний 

апоневроз задньої лапи щурів 0,1 мл ад’юванта Фрейнда. В дослід 

тварин брали на 14 та 28 день. Щури були розподілені на 4 групи, по 

10 тварин в кожній. Тваринам дослідних груп внутрішньошлунково 

вводили диклофенак натрію (8 мг/кг), донор гідроген сульфіду NaHS 

(4 мг/кг), а також обидві сполуки разом. Тваринам IV групи 

(ад’ювантний артрит без лікування) вводили еквівалентні дози 

розчинника. Анальгезуючу дію визначали шляхом встановлення 

порогу больової чутливості на моделі термічного подразнення (tail 

flick), протизапальний ефект визначали шляхом вимірювання об’єму 

задньої лапки за допомогою лабораторного плетизмометра. 

Результати. Встановлено, що системний запальний процес суттєво 

знижував поріг больової чутливості на 14 та 28 день (24,5 та 18,4% 

відповідно) експерименту. Додаткове введення гідроген сульфіду 

зменшувало прояви запалення, про що свідчить збільшення порогу 

больової чутливості на 18,7% та зменшення набряку кінцівки на 
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36,1% на 14 добу. На 28 добу експерименту поріг больової чутливості 

був більшим за контроль на 15,7%, а об’єм кінцівки зменшувався на 

30,2%. Висновок. Додавання до диклофенаку натрію донору гідроген 

сульфіду суттєво покращує фармакологічний профіль цього НПЗЗ  

у тварин з ад'ювантним артритом. 

 

УДК: 615.276:616-072.5:599.323.4:616.72-002 
ВПЛИВ ІБУПРОФЕНУ ТА ЙОГО КОМБІНАЦІЇ З ВІНБОРОНОМ НА 

РОЗВИТОК АНЕМІЇ ХРОНІЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ ПРИ ЛІКУВАННІ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ У ЩУРІВ 

Гладких Ф.В., Степанюк Н.Г. 

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 

Кафедра фармакології 

Анемія хронічного запалення (АХЗ) є загальноклінічною 

проблемою у хворих на ревматоїдний артрит (РА). За даними 

літератури [Галушко Е.А. и соавт., 2014; Гармаш Е.А., 2016] 

індуктором АХЗ виступає білок гепсидин, який відіграє провідну роль 

в обміні заліза. Розвиток АХЗ обумовлюють імуноопосередковані 

механізми – під впливом цитокінів гепсидин спричинює зниження 

доступності заліза для гемопоезу [Ganz T., 2003] попри наявні запаси 

в ретикулоендотеліальній системі. Зважаючи на мультифакторність 

патогенезу АХЗ при РА, ще й досі залишається не до кінця вирішеним 

питання лікувальної тактики при виникненні вищезгаданих 

гематологічних зрушень у пацієнтів. Мета дослідження: оцінити вплив 

ібупрофену та його комбінації з вінбороном на рівень гемоглобіну (Hb) 

та еритроцитів у периферичній крові на моделі ад’ювантного артриту 

(АА) у щурів. Матеріали та методи: дослідження проведено на  

28 статевозрілих щурах-самцях масою 180-220 г., розбитих на  

4 групи: I – інтактні щурі (n=7), II – щурі зі змодельованим АА без 

лікування (контроль), III – щурі з АА (n=7), ліковані ібупрофеном  

(218 мг/кг, внутрішньошлунково (в/ш)), IV – щурі з АА (n=7), які були 

ліковані ібупрофеном (218 мг/кг, в/ш) в комбінації з вінбороном  

(11 мг/кг, в/ш). Вінборон (ПАТ «Науково-виробничий центр 

«Борщагiвський хiмiко-фармацевтичний завод», Україна), розчинений 

у воді pro injectionibus (ПАТ "Галичфарм", Україна), вводився за 60 хв. 

до введення ібупрофену (ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", 

Україна). Лікування АА проводилось з 14 по 28 день. Оцінку 

ефективності лікування проводили на 28 добу експерименту. 

Гематологічний аналіз зразків цільної венозної крові з 2-х заміщеною 

калійною сіллю етилендіамінотетраоцтової кислоти (К2 ЕDТА) 

проводили на автоматичному гемоаналізаторі Erma PCE-210 (AGD 
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Biomedicals, Японія). Результати: Проведене дослідженя показало, 

що на 28 добу експерименту в групі нелікованих тврин (контроль) 

відмічалось зниження кількості еритроцитів на 28% відносно 

показників інтактних щурів (7,77×1012/л) та становила відповідно 

5,59×1012/л. Монотерапія ібупофеном (218 мг/кг) призвела до 

статистично вірогідного (р<0,05) зростання кількості еритроцитів на 

15% відносно нелікованих тварин. Найвиразніші зміни відмічались в 

групі комбінованого застосування ібупрофену (218 мг/кг) та вінборону  

(11 мг/кг): показник кількості еритроцитів вірогідно (р<0,05) 

збільшився на 24% відносно показників тварин контрольної групи та 

становив відповідно 6,89×1012/л. Крім того, нами було встановлено, 

що на 28 добу експерименту у нелікованих тварин відмічалось 

зниження рівня гемоглобіну на 19% відносно показників групи 

інтактних щурів та становив відповідно 119,7 г/л. Монотерапія 

ібупрофеном призвела до статистично вірогідного (р<0,05) 

збільшення зазначеного показника на 9% відносно рівня щурів 

контрольної групи. Комбіноване застосування ібупрофену та 

вінборону супроводжувалось статистично вірогідним (р<0,05) 

зростанням рівня гемоглобіну на 11% відносно показників нелікованих 

тварин та становив відповідно 132,29 г/л. Висновки: Комбіноване 

застосування ібупрофену та вінборону супроводжується достовірним 

послабленням проявів ознак розвитку АХЗ на моделі АА у щурів. Це 

обумовлено здатністю вінборону потенціювати протизапальні 

властивості ібупрофену [Гладких Ф.В., Степанюк Н.Г., 2015], що 

призводить до більш ефективного пригнічення активності системного 

запального процесу та відповідно зниження рівня прозапальних 

цтокінів, здатних гепсидин-опосередковано порушувати обмін заліза 

та як наслідок гемоглобіноутворення. 

 

УДК: 615:577.121 
ВПЛИВ СЕЛЕНІТУ НАТРІЮ НА ПОКАЗНИКИ ТІОЛ-ДИСУЛЬФІДНОЇ 

СИСТЕМИ В ТКАНИНАХ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ПРИ ГОСТРІЙ 

НЕДОСТАТНОСТІ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ 

Горчакова Н.О., Белєнічев І.Ф., Ноцек М.С., Савченко Н.В.,  

Шумейко О.В., Дяченко В.Ю. 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, 

Кафедра фармакології 

Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя,  

Кафедра фармакології та медичної рецептури 

Вступ. Селенвміщуючі засоби знайшли широке застосування в 

різних галузях медицини завдяки антигіпотоксичній, антиоксидантній 
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дії, регулюючому впливу на активність більшості ферментів. Мета 

дослідження – встановити вплив селеніту натрію на вміст тіолвмісних 

сполук в тканинах головного мозку щурів при гострій недостатності 

мозкового кровообігу (ГНМК). Матеріали і методи. Експерименти 

проведені на білих щурах лінії Вістар масою 180-200г. ГНМК 

моделювали двобічною перев’язкою сонних артерій під етамінал-

натрієвим наркозом. Селеніт натрію вводили внутрішньоочеревинно в 

дозі 50 мкг\кг протягом 4 діб після відтворення ГНМК. В тканинах 

мозку визначали вміст тіолових сполук – цистеїну, метіоніну, 

гомоцистеїну згідно методичних рекомендацій ДЕЦ МОЗ України. 

Декапітацію проводили під легким ефірним наркозом. Результати 

дослідження. При ГНМК в тканинах мозку щурів ідентифікували 

ішемічні ураження, що корелюють зі змінами показників тіолових 

сполук. Так, в мозковій тканині падає вміст цистеїну в 2,7 рази, 

метіоніну в 2,3 рази. При цьому рівень гомоцистеїну зростає  

в 4,6 рази, нітротирозину в 3,6 рази. Отримані дані щодо падіння 

рівня цистеїну та метіоніну свідчить про активне застосування їх в 

якості антиоксиданта. Гомоцистеїн та тирозин вважають 

нейротоксичними речовинами, вміст яких підвищується при ішемії 

мозку. Селеніт натрію сприяє нормалізації показників, хоча і не до 

контрольних значень. Висновки. Селеніт натрію нормалізує показники 

тіол-дисульфідної системи в тканинах мозку, що є однією з ланок 

нейропротективного ефекту і нормалізацією активності 

антиоксидантних ферментів, що встановлені попередніми 

дослідженнями. 

 

УДК: 615.281.9 
ВПЛИВ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА НА МОРФОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ 

ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ ЩУРІВ ПРИ ПОЛІМІКРОБНІЙ 

ГЕНЕРАЛІЗОВАНІЙ ІНФЕКЦІЇ 

Горчакова Н.О., Прискока А.О. 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, 

Кафедра фармакології 

Вступ. Сепсис становить значну небезпеку в сучасній медичній 

практиці. Частота сепсису сягає 3 випадків на 1000 осіб у розвинених 

країнах, а смертність від сепсису та ускладнень становить більш ніж 

30%. Особливо небезпечні збудники, які викликають септичні 

ускладнення – це метицилін-резистентні внтурішньогоспітальні штами 

Staphylococcus aureus та мультирезистентні Pseudomonas aeruginosa. 

Наночастинки срібла (НЧС) є активними по відношенню до широкого 

спектру мікроорганізмів, і тому перспективними в плані впровадження 
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їх як протимікробних засобів. Матеріали та методи. У роботі 

використали наночастинки срібла сферичної форми із середнім 

діаметром 30 нм, синтезовані за оригінальною методикою в Інституті 

біоколоїдної хімії НАН України. Полімікробну генералізовану інфекцію 

моделювали шляхом внутрішньовенного введення суміші суспензій 

добових культур Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus та 

Streptococcus zooepidemicus у співвідношенні 1:1:1. Введення НЧС 

здійснювали через 24 год. після зараження та протягом наступних  

4 днів одноразово. У якості препарату порівняння застосували 

антибіотик цефтріаксон. Мікрофотографії отримували за допомогою 

мікроскопу Olympus BX 51. Морфометричний аналіз внутрішніх 

органів здійснювали за допомогою програми AxioVisionSE64 Rel.4.9.1 

(виробник – Carl Zeiss). Результати. Проведеними гістологічними 

дослідженнями внутрішніх органів встановлено, що в умовах 

змодельованої полімікробної інфекції у досліджуваних тварин розвився 

синдром мультиорганної дисфункції внутрішніх органів. Зокрема 

виражених патологічних змін зазнали такі внутрішні органи як легені, 

печінка, селезінка, нирки. Найбільш помітне ураження спостерігали в 

легенях. Воно проявлялося деструкцією бронхіол і альвеолярних 

перегородок, ексудатом, набряком альвеол, міграцією лейкоцитів в 

просвіт альвеол. Висновки. Наночастинки срібла за умов 

внутрішньовенного введення у дозах 2 мг/кг, 4 мг/кг та 8 мг/кг 

попереджали смертність експериментальних тварин в умовах 

генералізованої полімікробної інфекції, викликаної Staphylococcus 

aureus, Streptococcus zooepidemicus, Pseudomonas aeruginosa. Введення 

НЧС призводить до позитивних статистично значимих змін 

морфометричних критеріїв таких внутрішніх органів: печінки, нирок та 

легень в середньому на 18 – 49%. 

 

УДК: 616.272.217 
ВПЛИВ ПРЕПАРАТІВ МАГНІЮ НА ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОЇ 

ПЕРОКСИДАЦІЇ В ТКАНИНАХ МОЗКУ ЩУРІВ ПРИ ГОСТРОМУ 

ПОРУШЕННІ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ 

Грудницька О.О.1, Белєнічев І.Ф.2, Горчакова Н.О.1 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, 

Кафедра фармакології 

Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя,  

Кафедра фармакології та медичної рецептури 

Вступ. Відомо, що препарати магнію (магнію хлорид, магнелонг) 

мають нейропротективну дію, яка реалізується завдяки нормалізації 
біохімічних показників (прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу 
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та енергетичного обміну) і гальмуванням некротичної загибелі 

нейронів, що корелюється з попередженням розвитку апоптичних 
змін. Мета дослідження. Порівняти вплив магнію хлориду і магнію 

цитрату на показники ліпідної пер оксидації в тканинах мозку щурів 
при гострому порушенні мозкового кровообігу (ГПМК). Матеріали та 

методи. Дослідження проведені на білих щурах лінії Вістер масою 

180-200г. ГПМК викликали необоротною двобічною оклюзією 
загальних сонних артерій. Процедуру виконували під етамінал-

натрієвим наркозом. Виділяли інтактну групу тварин, групу щурів з 
ГПМК та дві групи щурів з ГПМК, яким вводили внутрішньоочеревно 

магнію хлорид (15 мг/кг) та магнію цитрат (20 мг/кг) після виходу 
тварин з наркозу 1 раз на добу протягом 4 днів. В мозковій тканині 

щурів загальноприйнятими методами визначали показники ліпідної 

пероксидації: вміст діє нових кон’югатів (ДК), трієнкетонів (ТК) і 

залогового диальдегіду (МДА). Декапітацію та вилучення мозкової 

тканини щурів для біохімічних досліджень проводили під етамінал-
натрієвим наркозом. Отримані результати. Встановлено, що на  

4 добу після перев’язки сонних артерій в мозковій тканині вміст ДК 
зростає в 2,1 раза, ТК – в 2,8 разів, МДА – в 2,2 раза, що свідчить про 

інтенсифікацію процесів ліпідної пероксидації при ГПМК. Магнію 
хлорид та, в більшому ступеню, магнію цитрат в гострий період ГПМК 

сприяють нормалізації біохімічних процесів, які свідчать про 
відновлення прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу, 

вільнорадикальних реакцій та зниження ймовірності розвитку 
окисного стресу. Більша активність магнію цитрату пов’язана з його 

фармакокінетичними властивостями. Висновки. Магнію хлорид та 

магнію цитрат нормалізують показники ліпідної пер оксидації в 
мозковій тканині щурів з ГПМК при внутрішньочеревному введенні 

протягом 4 діб, хоча ці значення не досягають відповідних показників 
у інтактних тварин. 

 
УДК: 615.015:616.831-005.4:159.95 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФЛОКАЛІНУ НА ДИНАМІКУ КОГНІТИВНО-

МНЕСТИЧНИХ РОЗЛАДІВ У ЩУРІВ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ 

ІШЕМІЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ 

Денисюк О.М., Біговщиць С.В. 

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, 

Кафедра фармакології 

Гострі порушення мозкового кровотоку (ГПМК) супроводжуються 

розвитком рухових, мнестично-когнітивних, вербальних та емоційних 
порушень. Тому представляло інтерес дослідити в екперименті вплив 

активатора калієвіх каналів флокаліну на зазначені розлади, 
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враховуючи наявність у нього церебропротекторних, антигіпоксичних 

властивостей та стимулюючого впливу на мозковий кровотік 
(Степанюк Г.І., Денисюк О.М.). Мета дослідження - охарактеризувати 

вплив флокаліну на динаміку когнітивно-мнестичних процесів у щурів 
з експериментальним ГПМК. Матеріали і методи дослідження. 

Дослідження було проведено 40 на статевозрілих щурах обох статей, 

розбитих на 4 групи: І – псевдооперовані тварини; ІІ – щурі з ГПМК 
без лікування (контроль); ІІІ – тварини з ГПМК, яким поводилось 

лікування флокаліном (1 мг/кг); IV – щурі з ГПМК, яким вводили 
мексидол (100 мг/кг). Досліджувані препарати вводили двічі на день 

внутрішньочеревно протягом 14 днів. Зміни характеризували на 5-ту 
та 15-ту добу експерименту в тестах «відкритого поля» та умовного 

рефлексу пасивного уникання (УРПУ). Результати. Проведене 

дослідження показало, що на тлі введення флокаліну, як і мексидолу, 

мало місце виразне підвищення рухової активності порівняно з 

контролем. Так, на 15-ту добу експерименту: вірогідно зросла 
горизонтальна (відповідно на 50% та 61%) та вертикальна (відповідно 

на 89% та 63%) активності; збільшилась кількість заглядань в отвори 
(відповідно на 131% та 151%). Проте, це збільшення не сягало 

показників псевдооперованих тварин (101%, 182%, 196% відповідно 
відносно контролю). Крім цього флокалін, так само як і мексидол, 

вірогідно збільшував тривалість латентного періоду до заходу в 
темний відсік камери в тесті УРПУ відповідно на 107% і 112% 

порівняно з контролем. Також до темного відсіку установки зайшли не 
всі тварини: на тлі флокаліну та мексидолу відповідно 67% і 71% 

проти 33% в контролі. Все це вказує на формування у тварин обох 

груп пам’ятного сліду на больове подразнення. Висновки. Таким 
чином, флокалін має позитивний вплив на когнітивно-мнестичні 

процеси та дослідницько-рухову активність у тварин з ГПМК, що може 
бути важливим фактором при використанні його в якості 

нейропротекторного засобу. 
 

УДК: 615.25:615.27:616.61 – 008.64 – 092.9 
ДОСЛІДЖЕННЯ НЕФРОПРОТЕКТОРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ  

N-(1 ДЕЗОКСИ-DГЛЮЦІТОЛ-1 ІЛ)-N-МЕТІЛАММОНІЯ СУКЦИНАТ 

НАТРІЮ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ МОДЕЛІ ГОСТРОГО 

ПОШКОДЖЕННЯ НИРОК 

Єрмоленко Т.І., Гордійчук Д.О., Онашко Ю.М. 

Харківський національний медичний університет, 

Кафедра фармакології та медичної рецептури 

Вступ. Гостре пошкодження нирок (ГПН) є досить поширеною 

патологією. Приблизно 1,8 мільйонів людей в усьому світі одержують 
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замісну ниркову терапію. Таким чином, профілактика захворювань 

нирок, рання діагностика та ефективне лікування є актуальною 

медичною та соціальною проблемою охорони здоров’я. Мета 

дослідження. З огляду на те, що більшість токсичних речовин 

викликають ураження епітелію ниркових канальців токсичними 

метаболітами і пригніченням тканинного дихання внаслідок ішемії 

ниркової паренхіми, нами було досліджено дію N-(1дезокси-

DГлюцітол-1іл)-N-метіламмонія сукцинат натрію на динаміку білка, 

сечовини та креатеніна в сироватці крові і сечі при 

експериментальному ГПН. Матеріали та методи. ГПН змодельовано 

на щурах шляхом одноразового внутрішньом'язового введення 50% 

розчину гліцерину в дозі 10 мл/кг. В основі патогенезу цієї моделі 

захворювання є розвиток рабдоміолізу, міоглобінурії з токсичним 

пошкодженням клубочкового та канальцевого апарату нирок. 

Експериментальні тварини були розділені на 4 групи: інтактна, 

контрольна (ГПН), досліджувана (ГПН+N-(1дезокси-DГлюцітол-1іл)-N-

метіламмонія сукцинат натрію), порівняльна (ГПН+тіотриазолін). 

Досліджуваний препарат вводили протягом 14 днів, 

внутрішньочеревинно в дозі 5мл. На 14-й день проводили 

дослідження концентрації сечовини, креатиніну і білків в сироватці 

крові і сечі тварин. Результати дослідження. В контрольній групі 

тварин реєструються ознаки дисфункції нирок: підвищення рівня 

сечовини в сироватці крові в 7,16 рази, креатинін в 1,4 рази і 

зниження рівня сечовини і креатиніну в сечі 2,74 рази і в 1,6 рази 

відповідно, в порівнянні з інтактною групою. В досліджуваній групі 

спостерігається позитивна динаміка: зниження рівнів креатиніну і 

сечовини в сироватці в 4 рази і в 1,3 рази, відповідно, а також 

підвищення екскреції сечовини в 2,2 рази, креатиніну в 1,5 рази з 

сечею в порівнянні з контрольною групою. Показники загального рівня 

білків експериментальної групи в порівнянні з аналогічними 

параметрами з групи патології в сироватці крові збільшились в  

1,1 рази, а в сечі зменшились в 1,7 рази. Висновки. Таким чином, 

реалізується нефропротекторна активність N-(1дезокси-DГлюцітол-

1іл)-N-метіламмонія сукцинат натрію в здатності нормалізувати 

показники сечовини, креатиніну і білка в сироватці крові та сечі 

тварин в умовах експериментальної ГПН. 
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УДК: 615.216.8:546.46.226:616.831-005.1:599.323.4:577.15 
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЦЕРЕБРОПРОТЕКТОРНОЇ ДІЇ ПРОМИСЛОВОГО 

ЗРАЗКА АМПУЛЬНОГО РОЗЧИНУ 1-АДАМАНТИЛЕТИЛОКСИ-3-

МОРФОЛІНО-2-ПРОПАНОЛУ ГІДРОХЛОРИДУ («АДЕМОЛ»), 

АМАНТАДИНУ ТА МАГНІЮ СУЛЬФАТУ ПРИ СУБАРАХНОЇДАЛЬНОМУ 

КРОВОВИЛИВІ У ЩУРІВ ЗА АКТИВНІСТЮ НЕЙРОН-СПЕЦИФІЧНОЇ 

ЕНОЛАЗИ 

Жабоєдова Н.В., Ходаківський О.А. 

Навчально-науково-дослідна лабораторія з доклінічної оцінки нових 

лікарських засобів та біологічно активних сполук «Фармадар», 

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова,  

м. Вінниця 

Вступ. Механізм первинного пошкодження нейронів головного 
мозку при субарахноїдальному крововиливі (САК) пов'язаний із 
формуванням глутамат-кальцієвого каскаду та активацією NMDA-
рецепторів. У зв’язку із цим, блокатори надмірної активності NMDA-
рецепторів, як модулятори розвитку глутаматної ексайтотоксичності, 
можуть розглядатись в якості перспективних нейропротекторів. Мета. 
За ступенем деескалації активності нейрон-специфічної енолази 
(NSE), порівняти величину церебропротекторної дії блокаторів NMDA-
рецепторів в умовах САК у щурів. Матеріали та методи. Попередньо 
наркотизованим внутрішньовенно (в/в) пропофолом (40 мг/кг, Kabi, 
Австрія) щурам створювали ін’єкцією через катетер у 
субарахноїдальний простір гепаринізованої аутокрові (0,1 мл/кг). В 
якості предмету досліджень, у ролі модуляторів активності NMDA-
рецепторів обрали промисловий зразок 1,0 % ампульного розчину  
1-адамантилетилокси-3-морфоліно-2-пропанолу гідрохлориду 
(Адемол «Дарниця», Україна), 2 мг/кг в/в та розчини амантадину 
(«ПК-МЕРЦ», Merz Pharmaceuticals, Швейцарія) і магнію 
сульфату(«Магнія сульфат-Дарниця», Дарниця, Україна), дозами  
10 та 250 мг/кг в/в. Порівняльну оцінку процесів нейродеструкції на тлі 
терапії досліджуваними препаратами проводили за зміною активності 
NSE в сироватці крові щурів наприкінці 4 доби після моделювання 
САК за допомогою методу твердофазного імуноферментного аналізу 
з використанням набору NSE ELISA KIT (DAI, США). Результати та їх 
обговорення. Висновки. Проведене дослідження показало, що всім 
досліджуваним препаратам притаманна церебропротекторна дія в 
умовах САК у щурів, на користь чого вказувала вірогідна деескалація 
на тлі їх застосування активності NSE відносно групи контрольної 
патології. Найбільший захисний вплив на мозок проявив Адемол 
дозою 2 мг/кг в/в, йому вірогідно поступались розчини амантадину  
(10 мг/кг в/в) або магнію сульфату (250 мг/кг в/в). 
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УДК: 615.254:616.61-008.64:615.3 

ВПЛИВ АДЕМЕТІОНІНУ НА СТАН НИРОК ЩУРІВ ПРИ 

ГЕНТАМІЦИНОВІЙ НЕФРОПАТІЇ 

Заморський І.І., Драчук В.М., Горошко О.М.* 

Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний 

медичний університет», 

Кафедра фармакології, *кафедра фармації 

Вступ. Гостре пошкодження нирок (ГПН) на сьогоднішній день 

залишається ключовою проблемою в нефрології, оскільки з кожним 

днем збільшується кількість нефротоксичних речовин, y тому числі 

лікарських засобів. Не винятком серед останніх є аміноглікозидні 

антибіотики, застосування яких призводить до розвитку в пацієнтів 

аміноглікозид-індукованої нефротоксичності, яка становить 10–20% в 

статистиці ГПН. Серед розмаїття препаратів, представлених на 

фармацевтичному ринку, нашу увагу, як потенційний 

нефропротекторний засіб, привернув адеметіонін, який завдяки своїй 

хімічній структурі володіє гепатопротекторними, жовчогінними, 

нейропротекторними, антиоксидантними, дезінтоксикаційними, 

антидепресивними, протизапальними та регенеруючими 

властивостями. Мета дослідження. Дослідження впливу адеметіоніну 

на функціональний стан нирок при гентаміциновій моделі ГПН. 

Матеріали та методи. Дослідження проведено на 21 нелінійному 

білому щурі, масою 140–180 г, які перебували в стандартних умовах 

віварію з вільним доступом до води та їжі. Тварини були розподілені 

на три групи (n = 7): 1-а група — контрольна; 2-а група — тварини з 

гентаміциновою нефропатією; тваринам 3-ої групи через 40 хв після 

кожної ін’єкції гентаміцину внутрішньоочеревинно вводили 

адеметіонін (гептрал, Abbott, Італія) у дозі 20 мг/кг. Гентаміцинову 

модель ГПН відтворювали шляхом введення щурам 4% розчину 

гентаміцину сульфату в дозі 80 мг/кг один раз на день протягом  

6 днів. Функцію нирок оцінювали через 7 діб після останнього 

введення адеметіоніну за показниками діурезу, концентрації 

креатиніну в плазмі крові (Рсr), швидкості клубочкової фільтрації 

(ШКФ) та вмісту білка в сечі (Uprot). Статистичну обробку даних 

проводили в програмі SPSS Statistics 17.0 з використанням критерію 

Манна-Уїтні. Отримані результати. Введення тваринам гентаміцину 

впродовж 6 днів спричинило розвиток тяжкого ураження нирок, яке 

супроводжувалось зменшенням діурезу на 62% (р≤0,01), на тлі 

зниження ШКФ у 2,4 раза (р≤0,01). Одночасно спостерігали ознаки 

вираженої протеїнурії (збільшення Uprot у 3,2 раза (р≤0,01)) та 
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ретенційної азотемії (збільшення вмісту Рсr) на 72% (р≤0,01). 

Натомість введення адеметіоніну збільшило діурез в 1,5 раза (р≤0,01) 

і, відповідно, відновлювало ШКФ в 1,6 раза (р≤0,01), що сприяло 

запобіганню ретенційної азотемії, а також виражено знижувало Uprot 

в 2,5 раза (р≤ 0,01) у порівнянні з групою нелікованих тварин. 

Висновки. Завдяки встановленим властивостям, препарат 

адеметіоніну можна розглядати як засіб, що здатний зменшувати 

токсичність аміноглікозидних антибіотиків та рекомендувати його для 

впровадження у клінічну практику з метою корекції гентаміцин-

індукованого ГПН. 

 

УДК: 612.017-02:616.379-008.64-085.357]-092.9 

ВПЛИВ МЕЛАТОНІНУ НА ЦИТОКІНОВИЙ ПРОФІЛЬ ПРИ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 

Іванків Я.І., Олещук О.М., Пида В.П., Мудра А.Є. 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет  

ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, 

Кафедра фармакології з клінічною фармакологією 

Актуальність. Цукровий діабет (ЦД) 1 типу – це аутоімунне 

захворювання, для якого властиве поступове руйнування β-клітин 

підшлункової залози з наступним розвитком абсолютної 

недостатності інсуліну, що швидко прогресує і призводить до 

виникнення важких ускладнень. Мелатонін (МТ) – нейрогормон 

епіфіза, який, за даними останніх наукових досліджень, вважається 

головним інтегратором нейроендокринної та імунної взаємодії, бере 

участь у синхронізації циркадних ритмів, впливає на всі гіпоталамо-

гіпофізарні гормони та імунну систему. Вказані біологічні ефекти є 

основою лікувальної дії екзогенного мелатоніну при багатьох 

захворюваннях. Мета: встановити вплив мелатоніну на показники 

цитокінового профілю у тварин із експериментальним ЦД. Матеріали і 

методи: Досліди проводили на білих щурах-самцях масою 180 - 200 г., 

яких утримували за стандартних умов віварію. Тварин розподілено на 

групи: І – контрольна, ІІ – щури із ЦД, ІІІ – щури із ЦД, яким з 14 доби 

вводили МТ (“Sigma”, США) протягом 10 днів, парентерально у дозі 

10 мг/кг. Експериментальний діабет 1 типу у піддослідних групах 

моделювали шляхом одноразового внутрішньоочеревинного 

введення стрептозотоцину (STZ-Д, “Sigma”, США) з розрахунку  

50 мг/кг розведеного на цитратному буфері рН 4,5. Визначення 

концентрацій тумор некротичного фактора-альфа (TNF–α), 

інтерлейкіну–1бета (ІL–1β), інтерлейкіну-2 (ІL-2), інтерлейкіну-6 (ІL-6) 
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здійснювали імуноферментним методом, використовуючи стандартні 

набори реактивів, адаптовані для білих щурів компанії USCN, Life 

Science Inc. Результати дослідження. Згідно отриманих результатів 

STZ-Д супроводжувався вираженим зростання концентрації 

прозапальних цитокінів IL–1β, IL–6, TNFα. Так, вміст IL–1β у групі 

тварин з ЦД 2 типу зріс у 5,8 разів відносно аналогічного показника у 

групі контролю. Концентрації IL–6 та TNFα зросли відповідно у 5,2 та 

у 5,1 разів. Десятиденне застосування МТ при ЦД 1 типу, сприяло 

нормалізації у крові піддослідних тварин концентрацій досліджуваних 

цитокінів. Так, концентрація IL–1β статистично достовірно 

зменшилася на 43,3 % у порівнянні з аналогічним показником у групі 

тварин, яким корекція не проводилася. Аналогічна динаміка до 

зменшення відмічена при дослідженні концентрації IL–6 (на 22,6 %) та 

TNFα (на 16,1%). Висновок. Застосування мелатоніну для корекції 

змодельованого патологічного процесу призводить до суттєвого 

покращення досліджуваних показників імунологічної реактивності, що 

свідчить на користь його протизапальних та імуномодулюючих 

властивостей. 

 

УДК: 615.21: (613.65:612.014.32)-092.9-053 

СТРЕССПРОТЕКТОРНАЯ АКТИВНОСТЬ ПИРАЦЕТАМА В 

ВОЗРАСТНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Киричек Л.Т., Голованова А.Ю., Писаренко Г.Н. 

Харьковский национальный медицинский университет МЗ Украины, 

Кафедра фармакологии и медицинской рецептуры 

Выраженная отрицательная реакция у детей на незнакомые 

факторы сходна со стрессовой в стадии тревоги не только внешне, 

но и по выраженности нейрогормональных сдвигов со стороны 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы (ГГНС). В то же 

время типичная триада по Селье на стрессовый фактор у детей 

возникает на фоне высокого уровня кортикостероидов в крови и 

увеличенной зобной железы, что отражает выраженную активность 

процессов адаптации за счет организма матери. При ряде 

заболеваний в педиатрии возникает необходимость включить в схему 

лечения пирацетам в качестве стресспротектора, действие которого 

в этих условиях практически не изучено. Работа выполнена на  

48 белых беспородных крысах , объединенных по 6 особей в группы 

животных одномесячного возраста (масса 60-80 г) и контрольных 

взрослых (масса 150-210 г) . В каждой из них были группы интактного 

контроля, иммобилизации (модель стресса) и введения им пирацетама. 
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Условия опытов отличались способами иммобилизации (на спине в 

течении 3 часов одномесячных и в клетках-пеналах 20 часов взрослых) 

и дозой пирацетама (200 мг/кг взрослым и 10 мг/кг крысам младшего 

возраста). О выраженности стресса и эффектов пирацетама судили 

по общепринятым показателям состояния ГГНС и окислительного 

равновесия; особенности фармакодинамики пирацетама в этих 

условиях оценивали статистически при Р≤0,05. Полученные данные 

отражают в целом низкую функциональную активность стресс-

стимулирующих систем у интактных животных младшего возраста, но 

отличаются от возрастного интактного контроля повышенным 

уровнем кортикостероидов в сыворотке крови, глюкозы в крови и 

более высоким весовым коэффициентом зобной железы. 

Иммобилизация у крысят вызывает типичную стрессовую реакцию в 

виде нарушения окислительного равновесия и повышения уровня 

сахара в крови. Нарушение нейрогормональной регуляции 

проявляется повышением уровня кортикостероидов в крови, 

аскорбиновой кислоты в надпочечниках, эозинопенией и 

трофическими изменениями в желудке. Пирацетам у крыс младшего 

возраста, как и у взрослых, в этих условиях проявляет 

стресспротекторные свойства. Об этом можно судить по 

восстановлению большинства стрессовых нарушений за 

исключением тех, которые обеспечивают врожденную защиту. Как 

видно, возрастной особенностью стресспротекторного эффекта 

пирацетама является сохранение процессов естественной защиты 

молодого организма в условиях стрессовой реакции. 

 

УДК: 615.322:582.711.1:615.451.1:615.272.4.014.425 
АНТИОКСИДАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕКСТРАКТУ ЧОРНОГОЛОВНИКА 

РОДОВИКОВОГО 

Клеванова В. С., Тржецинський С.Д. 

Запорізький державний медичний університет, 

Кафедра фармакогнозії, фармакології та ботаніки 

Вступ. У даний час багато країн стикаються зі значним 

збільшенням кількості людей, що страждають від цукрового діабету 

(ЦД). Експерти прогнозують, що кількість хворих на ЦД до 2030 року 

збільшиться в 1,5 рази і досягне 552 мільйонів чоловік, тобто 

хворітиме кожен 10-й житель планети. Рослинна сировина відіграє 

значну роль у традиційному лікуванні діабету, зокрема для 2 типу 

(інсуліннезалежного). Антиоксидантна терапія – це невід’ємною 

частиною комплексної профілактики судинних патологій ЦД. Мета 
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дослідження. Дослідити вплив екстракту чорноголовника 

родовикового на параметри антиоксидантної системи в умовах 

індукованого цукрового діабету 2 типу. Матеріали та методи. Тварини 

масою 130-140 г були розділені на чотири групи по 6 піддослідних у 

кожній. Одну групу залишили в якості інтактних тварин (Група I), а 

щурам інших трьох груп, яких утримували голодними протягом  

8 годин, ввели внутрішньочеревинно нікотинамід (НА) (Sigma Aldrich, 

США) у фізіологічному розчині в дозі 230 мг/кг. Через 15 хвилин щури 

отримали внутрішньочеревинно ін'єкцію стрептозотоцину (СТЗ) 

(Sigma Aldrich, США), розчиненого у цитратному буфері (рН 4,5) у дозі 

65 мг/кг. Формування резистентності до інсуліну було підтверджено у 

тесті толерантності до глюкози на 14 день після введення СТЗ та НА. 

Після нього діабетичні групи тварин отримували відповідне лікування: 

група II – контрольна група, якій вводили емульсію дистильованої 

води з твіном-80 в еквівалентному об’ємі; група III – діабетичні щури, 

що отримували перорально екстракт чорноголовника родовикового 

(ЕЧР); група IV – діабетичні щури, що отримували метформін  

(150 мг/кг). Результати. Результати дослідження параметрів 

антиоксидантної системи щурів показали, що за умов введення СТЗ 

та НА було відбулося зниження захисних антиоксидантних систем 

організму та підвищення рівня маркерів окиснюваного стресу. 

Завдяки введенню ЕЧР вміст ТБК-активних продуктів знизився на 

30,4% порівняно з діабетичним контролем (29,07 ммоль/г тканини). 

Активність супероксиддисмутази дорівнювала 6,16 у.о./мг білка/хв, а 

активності каталази та глутатіонредуктази – 7,02 мкат/мл*хв та  

13,16 мкмоль НАДФН/хв/мг білка відповідно. Отримані показники 

статистично відрізняються від значень групи плацебо. Кількісний 

вміст загальних тіолів також достовірно підвищився у 1,4 рази 

порівняно з показником діабетичних щурів (41,75 мкмоль/мг білка). 

Виявлені антиоксидантні властивості ЕЧР та метформіну за даних 

умов експерименту не мали достовірної різниці, окрім визначеного 

рівня ТБК-активних продуктів (29,07 ммоль/г тканини та 20,95 ммоль/г 

тканини відповідно). Висновки. Отже, у результаті проведеного 

дослідження підтверджені власні антиоксидантні властивості 

екстракту чорноголовника родовикового, а також його здатність 

активувати захисні ферментативні системи антиоксидантів організму. 
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УДК: 617.7-001.31:577.17:576:611.018 
ФРАГМЕНТАЦІЯ ЯДЕРНОЇ ДНК КЛІТИН СІТКІВКИ ПІСЛЯ КОНТУЗІЙНОЇ 

ТРАВМИ ОКА НА ТЛІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКЗОГЕННОГО МЕЛАТОНІНУ  

У КРОЛІВ 

Комнацька К.М.1,3, Черешнюк І.Л.1,2,3, Ходаківський О.А.1,  

Прокопенко С.В.2 
1Навчально-науково-дослідна лабораторія з доклінічної оцінки нових 

лікарських засобів та біологічно-активних сполук «Фармадар» при 

Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова 
2Науково-дослідний центр Вінницького національного медичного 

університету ім. М.І. Пирогова 
3Кафедра очних хвороб Вінницького національного медичного 

університету ім. М.І. Пирогова 

Розробка ефективних фармакологічних методів терапії 
контузійної травми органа зору продовжує залишатись актуальною 

проблемою і сьогодні. Згідно сучасних уявлень та відносно недавніх 
даних літератури щодо патогенезу контузійного ураження сітківки, 

загибель частини ретинальних клітин, що залишились після 

первинного пошкодження, продовжує відбуватись і в подальшому, 
причому найбільш масивно саме в гострий період - до 7 діб після 

отримання травми ока і, переважно, шляхом апоптозу (2-4 доба). Цей 
факт вказує на перспективність захисту клітин сітківки при цій 

патології шляхом введення в комплекс лікування контузійних уражень 
ока, особливо у вказаний період, засобів, яким притаманна 

антиапоптотична дія. Нашу увагу привернув мелатонін, застосування 
якого, згідно даних літератури, у високих фармакологічних дозах 

спроможне захистити нервові клітини як сітківки, так і головного мозку 
при їх ішемічно-реперфузійному ураженні, а останні ще і при черепно-

мозковій травмі. Мета дослідження. Встановити антиапоптотичну 

ефективність екзогенного мелатоніну в умовах постконтузійного 
ураження клітин сітківки у кролів. Матеріали та методи. Експерименти 

проведено на кролях-самцях породи Шиншила масою 3,0-3,9 кг. 
Попередньо наркотизованим внутрішньовенно (в/в) пропофолом  

(40 мг/кг, Kabi, Австрія) кролям здійснювали впритул холостий постріл 
вуглекислим газом з газобалонного пістолета МР-654К (АТ 

«Іжевський механічний завод», Росія) у центр рогівки. Через годину 
здійснювали перше введення мелатоніну (Sigma Chemical Co., St. 

Louis, США) внутрішньовенно дозою 10 мг/кг, а в подальшому -  

з інтервалом 12 год. Мелатонін погано розчиняється у воді, тому його 
попередньо розчиняли у спирті і доводили до необхідної концентрації 

фізіологічним розчином (фінальна концентрація спирту  – 5 %, 
мелатоніну 2,5 мг/мл). Групі тварин контрольної патології вводили 



50 

еквівалентну кількість 0,9% розчину NaCl. Аналіз фрагментації ДНК, 

як ознаки апоптозу, проводили методом проточної цитометрії. Через 
3 доби після контузії очі тварин підлягали енуклеації, 

мікрохірургічному препаруванню та видаленню сітківкок, з яких 
виготовлялись нуклеарні супензії за допомогою розчину CyStain DNA 

Step 1 (Partec, Німеччина). Проточний аналіз виконували на 

багатофункціональному науково-дослідному проточному цитометрі 
"Partec PAS" (Partec, Німеччина) з використанням програми FloMax 

(Рагtес, Німеччина). Отримані результати дослідження підлягали 
статистичній обробці. Відмінності вважали статистично значущими 

при р<0,05. Результати. Встановлено, що в очах тварин групи 
контрольної патології виявлений значний відсоток клітин сітківки з 

фрагментованою ядерною ДНК, що засвідчує про їх апоптотичне 

ушкодження. Отримані нами дані цілком узгоджуються з 

результатами, отриманими іншими методами, на схожих 

експериментальних моделях, попередніми дослідниками. На фоні 
застосування екзогенного мелатоніну, після моделювання контузії 

ока, порівняно з нелікованими тваринами, виявлена достовірно 
менша частка клітин сітківки з фрагментованою ядерною ДНК, що 

засвідчує наявність у даної речовини антиапоптотичної дії і в умовах 
даної патології. Висновок. Застосування екзогенного мелатоніну 10 

мг/кг внутрішньовенно двічі на добу при контузійній травмі ока у 
кролів призводить до зменшення кількості клітин сітківки з 

фрагментованою ядерною ДНК і тим самим засвідчує наявність у 
нього антиапоптотичної дії. 

 

УДК: 615.211:547.856:616.33:591.39 
ВПЛИВ ПОХІДНОГО 4-ОКСО(АМІНО-) ХІНАЗОЛІНУ (СПОЛУКИ ПК-66) 

НА АКТИВНІСТЬ ПРОСТАГЛАНДИН-СИНТЕТАЗИ ТА ВМІСТ 

СТАБІЛЬНИХ МЕТАБОЛІТІВ НІТРОГЕН МОНОКСИДУ У ЩУРІВ 

Крамар Г.І. 

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, 

Кафедра фармакології 

Згідно даних проведених досліджень, серед похідних  

4-оксо(аміно-) хіназоліну, сполука з лабораторним шифром ПК-66 

володіє виразною знеболюючою та помірною протизапальною 
активністю, і, водночас, не проявляє пошкоджуючого впливу на 

слизову оболонку шлунка. Відомо, що дисбаланс між 
вазокорстриктторними та вазодилатуючими молекулами лежить в 

основі гастротоксичної дії багатьох груп лікарських засобів, в тому 
числі з аналгетичною дією. Найбільш важливими молекулами, в 

цьому плані є простагландини та нітроген моноксид. Падіння їх вмісту 
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є невід'ємною складовою патогенеза НПЗЗ-індукованих гастропатій, а 

відтак їх можна вважати маркерами гастротоксичності ксенобіотиків. 
Мета роботи: визначити вплив ПК-66 в порівнянні з диклофенаком на 

активність протагландин-синтетази та рівень стабільних метаболітів 
NО в слизовій оболонці шлунка (СОШ) щурів як відображення їх ролі 

в гастропротекції. Матеріали та методи. Досліди проведені на  

32 білих статевозрілих щурах-самцях масою 180-215 г, які були 
поділені на 4 групи (n=8): I гр. контроль (фізіологічний розчин NaCl); ІІ 

гр. – ПК-66 (1 мг/кг в/оч після розведення в трисаміометановому 
буфері та фізіологічному розчині); ІІІ гр. – диклофенак натрію (4 мг/кг 

в/оч); ІV гр. – інтактні тварини. Визначення стабільних метаболітів 
оксиду азоту проводилось за Грисом, PGH-синтетазну активність 

визначали спектрофотометрично. Результати. Встановлено, що під 

впливом ПК-66 активність PGH - синтетази в СОШ практично не 

змінювалась (динаміка становила -6,9%), тоді як на тлі дії 

диклофенаку активність цього ензиму в СОШ вірогідно знизилась на 
38,1% відносно контролю. Водночас, під впливом сполуки ПК-66, на 

відміну від диклофенаку, зареєстровано вірогідне зростання рівня 
стабільних метаболітів NО на 72,6% в той час, як під дією 

досліджуваного НПЗЗ даний показник знизився на 22,6% відносно 
контролю. Висновок. Зазначені зміни досліджуваних показників 

доказово свідчать про відсутність у ПК-66, на відміну від 
диклофенаку, антициклооксигеназної активності та більшу 

безпечність у даної сполуки порівняно із диклофенаком щодо ШКТ. 
 

УДК: 615.349.7:615.322:582.736.3 
КОЗЛЯТНИК ЛІКАРСЬКИЙ - ПЕРСПЕКТИВНА СИРОВИНА ДЛЯ 

СТВОРЕННЯ ПРОТИДІАБЕТИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

Курило Х.І., Шевчук О. О., Вольська А. С., Кліщ І. М. 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. 

Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна, 

Кафедра фармакології з клінічною фармакологією 

Вступ. За даними ВООЗ поширеність цукрового діабету (ЦД) 

останніми роками зросла в 1,5-2 рази і коливається в середньому від 
1,5 до 3-4%, а в розвинутих країнах світу – до 8-10%. Враховуючи це 
актуальним є пошук ефективних гіпоглікемічних лікарських засобів 
рослинного походження. Мета досліджень – аналіз даних літератури 
про стан розробки та вивчення фітопрепаратів з гіпоглікемічними 
властивостями на основі козлятника лікарського. Галега лікарська – 
одна з найстаріших неофіцинальних рослин, яка використовується у 
лікуванні ЦД. Гуанідин козлятника є прекурсором при синтезі значної 
групи гіпоглікемічних ліків (похідні бігуаніду -метформін і фенформін). 



52 

«Золотий стандарт» лікування ЦД ІІ типу – метформін, отримано з 
Galega officinalis. В Україні в практичній та народній медицині 
використовують її траву (Herba Galegae) та насіння (Semen Galegae). 
Водний або спиртовий екстракти покращують засвоєння глюкози 
клітинами. На основі аналізу якісного та кількісного складу біологічно 
активних речовин хлороформної фракції екстракту козлятника 
лікарського можна стверджувати, що гіпоглікемічний ефект, 
зумовлений наявністю фітолу, етилового естеру пальмитинової 
кислоти, фітостеролів (кампестеролу, стигмастеролу), α-амірину, що 
містяться в козлятнику, інгібують адсорбцію холесторолу, знижують 
рівень глікозильованого гемоглобіну. Наявність гуанідинових 
алкалоїдів в козлятнику лікарському зумовлює пролонговану 
гіпоглікемічну дію. Лише у разі тривалого його застосування 

спостерігається стійкий гіпоглікемічний ефект, що проявляється 
здатністю галеги підвищувати вміст глікогену в печінці та пригнічувати 
активність ферменту інсулінази. Тривалий прийом галеги відновлює 
активність клітин-острівців Лангерганса, безалкалоїдна фракція 
екстракту попереджає розвиток оксидативного стресу в щурів за умов 
стрептозотоцинового діабету, забезпечуючи мобілізацію 
антиоксидантних механізмів захисту системи крові. Висновок. 
Козлятник лікарський – перспективне джерело для створення 
ефективних фітокомплексів з антидіабетичною дією. 

 
УДК: 615.322:582.665.11]-047.42 
ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЇ АКТИВНОСТІ ЕКСТРАКТУ З 

ТРАВИ POLYGONUM HYDROPIPER L. НА МОДЕЛІ ХРОНІЧНІЙ 

АЛКОГОЛЬНІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ 

Лукіна І.А., Мазулін О.В. 

Запорізький державний медичний університет, 

Кафедра фармакогнозії, фармхімії і технології ліків 

Метою дослідження було проведення експериментального 
вивчення гепатопротекторної активності екстракту з трави Polygonum 
hydropiper L.. Нами була розроблена та апробована технологія 
отримання ліофілізованого екстракту з трави P. hydropiper L. (ЛЕП) 

методом сублімаційної сушки (на лабораторній установці Сhrist Alpha  
1-2 LDplus, Німеччина), яка дозволяє зберегти високий вміст 
стабільних і термолабільних БАР. Експериментальна частина 
виконувалась на білих нелінійних щурах. Під час експерименту на 
щурах дотримувались всіх міжнародних вимог. Дослідження 
проводили у лабораторії ЦНДЛ при кафедрі фармакології та медичної 
рецептури ДЗ «Запорізький державний медичний університет», під 
керівництвом д.біол.н., проф. Бєленічев І.Ф. Гепатопротекторну дію 
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вивчали на моделі хронічній алкогольній інтоксикації (ХАІ), для цього 
був проведений розподіл на 4 групи по 10 тварин. Окрім групи 
піддослідних тварин, що отримували ЛЕП, була відокремлена група 
ХАІ (контроль), група інтактних тварин та група ХАІ, яким вводили 
референс-препарат (Гепабене). Активність ЛЕП визначали за 
показниками: оксидативного стресу та за біохімічним показниками в 
сироватці крові щурів за умов ХАІ. Результати дослідження 
розраховували з застосуванням стандартного статистичного пакета 
ліцензійної програми «STATISTICA® for Windows 6.0» (StatSoft Inc., 
№AXXR712D833214FAN5). В ході експерименту встановили вплив 
ЛЕП на функціональний стан печінки. Встановлено, що курсове 
введення ЛЕП у дозі 100 мг/кг сприяє відновленню активності 
ферментів печінки й відновленню детоксикаційної функції. Отримані 

дані є підґрунтям для поглибленого фармакологічного вивчення ЛЕП 
з метою створення на його основі ефективного лікарського засобу з 
гепатопротекторною дією. 

 

УДК: 615.334.78.21 
ТИОЦЕТАМ – ПЕРВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НЕЙРОМЕТАБОЛИЧЕСКИХ 

ЦЕРЕБРОПРОТЕКТОРОВ : ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Мазур И.А., Беленичев И.Ф., Кучеренко Л.И., Волошин Н.А. 

Запорожский государственный медицинский университет, 

НПО «Фарматрон», г.Запорожье 

Одной из ведущих задач современной фармакологии является 

создание высокоэффективных церебропротекторов, которые не 

только бы снижали летальность в острый период мозговых 

катастроф, но и уменьшали степень выраженности неврологического 

и когнитивного дефицита в постинсультный период. Исходя из этого, 

был создан препарат «Тиоцетам» (НПО «Фарматрон»), проявляющий 

ноотропное, противоишемическое и антиоксидантное действие. Нами 

было исследовано влияние тиоцетама на нарушения 

биоэнергетических процессов и показатели оксидативного стресса на 

4-сутки эксперимента и на проявления неврологического и 

когнитивного дефицита с 1 по 18-сутки в условиях моделирования 

острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) путем 

билатеральной окклюзии общих сонных артерий у крыс линии 

Вистар. Тиоцетам вводили внутрибрюшинно через 2 часа после 

операции в дозе 250 мг/кг в течение 18 суток. Пирацетам – в дозе  

500 мг/кг по той же схеме. На протяжении 18 суток оценивали 

неврологические нарушения по шкале C. P. Mc Grow, а также 
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интегративную деятельность мозга по степени запоминания и 

воспроизведения условных рефлексов пассивного избегания (УРПИ). 

На 4-сутки проводили биохимические и патоморфологические 

исследования головного мозга. Показано, что ОНМК приводит к 

развитию неврологического дефицита, максимально с 1 по 14 сутки 

опыта (до 70% животных имели тяжелую степень неврологического 

дефицита – 17 – 20 баллов по шкале C. P. Mc Grow) и стойкому 

развитию когнитивного дефицита (латентный период УРПИ снижался 

на 280%). Курсовое назначение тиоцетама уменьшало выраженность 

неврологических нарушений у животных достоверно с 7 суток в 

среднем на 6,8 баллов и повышало способность животных, 

перенесших ОНМК к обучению и запоминанию (латентный период 

УРПИ увеличился в 2,2 раза). Введение пирацетама оказывало 

менее выраженный эффект по сравнению с тиоцетамом (р<0,05). 

Тиоцетам оказывал защитное действие на ткань мозга. Под 

действием тиоцетама(4-сутки) происходило снижение в 2,3 раза 

гибели нейронов в СА1 зоне гиппокампа и в 1,6раз в сенсо-моторной 

зоне коры, как в сравнении с контролем, так и с группой, получавшей 

пирацетам (р<0,05). В эти же сроки в головном мозге под действием 

препарата наблюдалось повышение уровня АТФ(на 74,7%) на фоне 

активации реакций аэробного окисления и снижение маркеров 

оксидитивного стресса –нитротирозина и карбоксильных продуктов 

окислительной модификации белка. Пирацетам уступал в 

эффективности тиоцетаму. Многолетними клиническими 

исследованиями установлено, что в течение 30 суток после терапии 

хронических нарушений мозгового кровообращения с включением в 

стандартный протокол препарата Тиоцетам, были выявлены 

наиболее значимые по сравнению с Энтропом, Мексидолом и 

Милдронатом изменения систолической скорости кровотока (Vps) во 

всех исследуемых артериях (р < 0,05): справа максимально 

увеличивалась (р < 0,05) систолическая скорость кротока (Vps) в 

среднемозговой артерии (СМА) - на 79,9 %, слева - Vps в 

переднемозговой артерии (ПМА) — на 90,7 %. Значительно 

возрастали (р < 0,05)показатели оттока в прямом венозном синусе 

(ПС) - на 94,6 %. По окончанию терапии у данных пациентов были 

зафиксированы самые низкие (по сравнению с группой контроля, 

получавшей терапию по стандартному протоколу) уровни систоло-

диастолического соотношения (S/D) и индекса пульсации (IP) в 

позвоночных артериях (ПА), что свидетельствовало о значительном 

снижении циркуляторного сопротивления в вертебробазилярном 

бассейне. Было доказано, что у пациентов с мозговым инсультом 
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травмой отсутствие усвоения навязываемых ЭЭГ-ритмов при 

фотостимуляции является предиктором мор-фофункциональных 

нарушений на любом уровне активирующих модулирующих систем 

головного мозга и эффективно корригируется применением 

Тиоцетамом. Активация цикла трикарбоновых кислот (цикла Кребса) 

с помощью Тиоцеиама компенсирует нарушение энергетического 

обеспечения клеток и на ЭЭГ характеризуется признаками 

неспецифического общеактивационного характера с чертами 

эраузал-реакции - корковых реакций III типа с активацией 

высокочастотного бета-диапазона - III 3б (28,5 %) и III 1б (4,3 %) – или 

с активацией дельта- и тета-диапазонов III 1а (34,7 %). В ответ на 

введение препарата. Таким образом, тиоцетам оказывает 

отчетливый нейропротективный эффект в условиях ОНМК, 

положительно влияя на сохранность мозговой ткани (за счет 

уменьшения проявлений оксидативного стресса и повышения 

энергетического потенциала нейрона, снижая проявления 

неврологического и когнитивного дефицита. 

 

УДК: 624.327.14 
СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О  МЕТАБОЛИТОТРОПНОЙ 

ФАРМАКОКОРРЕКЦИИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ : 

ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ПРЕПАРАТА «АНГИОЛИН» 

Мазур И.И., Беленичев И.Ф., Кучеренко Л.И., Бухтиярова Н.В. 

Запорожский государственный медицинский университет, 

НПО «Фарматрон», г.Запорожье 

В настоящее время основным объектом внимания 

нейрофизиологов, фармакологов и клиницистов стал эндотелий 
сосудов, который считается как органом-мишенью для артериальной 

гипертонии, атеросклероза, сахарного диабета, мозгового инсульта, так 
и эффектором в патогенезе данных заболеваний. Однако в настоящее 

время нет препаратов с доказанным эндотелиопротективным 
действием. Будущее за препаратами, обладающими не только 

нейропротективным действием, но и опосредованным позитивным 

влиянием на эндотелиальную функцию. Большой практический 

интерес может представлять комплексное лечение эндотелиальной 
дисфункции при сосудистой патологии головного мозга, когда 

реперфузионная, антитромботическая и нейропротективная терапия 

будет сочетаться с применением других препаратов-корректоров 
нарушений функций эндотелия. В связи с вышеизложенным 

актуальным является изучениеэндотелиопротективных свойств 
препаратов с различными механизмами действия, направленными на 
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улучшение метаболизма, нормализующими тиол-дисульфидное 

равновесие, являющимися природными донорами оксида азота и 
активаторами эндотелиального изофермента NO-синтазы, 

содержащими в своей структуре тиольные группы, а также афинно 
очищенные антителак эндотелиальной NO-синтазе при 

экспериментальных моделях церебро-васкулярных патологий. В 

настоящее время эндотелиопротективный эффект прогнозируется у 
тиотриазолина и L-лизина эсцината. С целью создания эффективного 

метаболиторопногоэндотелиопротектора сотрудниками НПО 
«Фарматрон», г. Запорожье, было синтезировано соединение  

(S)-2,6 диаминогексановойкислоты 3-метил-1,2,4-триазолил-5-
тиоацетат (рабочееназвание «Ангиолин»), сочетающее в своей 

структуре фрагменты молекул тиотриазолина и L-лизина эсцината. 

Ангиолин проявляет эндотелиопротективные свойства, 

обусловленные его способностью регулировать образование NO, 

уменьшать образование пероксинитрита и гомоцистеина, повышать 
активность супероксиддисмутазы и NO-синтазы, увеличивать 

сохранность восстановленных тиольных групп и L-аргинина. 
Препарат повышает биодоступностьNO, способен улучшать его 

транспортировку к клеткам-мишеням при нарушении функции 
эндотелия сосудов головного мозга и миокарда. «Ангиолин» 

повышает плотность эндотелиоцитов капиллярной сети коры 
головного мозга и сосудистой стенки сосудов мозга, повышает 

содержание РНК в ядрах эндотелиоцитов, увеличивает плотность 
пролиферирующих эндотелиоцитов в этих сосудах на фоне 

повышение концентрации васкулоэндотелиального фактора роста 

(VEGF), активирует глутатионовое звено тиол-дисульфидной 
системы и повышает активность глутатионпероксидазы и 

глутатионтрансферазы, снижает накопление маркеров оксидативного 
и нитрозирующего стресса. В связи с вышеперечисленными 

свойствами препарата планируется его широкое применение при 
сердечно-сосудистых заболеваниях с целью коррекции 

эндотелиальной дисфункции и энергетического метаболизма 
головного мозга и миокарда, уменьшения оксидативного стресса. 

«Ангиолин» будет применяется в комплексной нейропротективной 

терапии черепно-мозговых травм, мозговых инсультов, 
дисциркуляторной энцефалопатии I и II ст., коррекции последствий 

мозговых инсультов, лечении токсической (в т.ч. алкогольной) и 
гипоксической эцефалопатии при острых и хронических отравлениях 

ЦНС и инфекционном поражении мозга. 
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УДК: 615.32.615.07 
ВПЛИВ РЕСВЕРАТРОЛУ НА ПОКАЗНИКИ АТЕРОГЕННОСТІ В КРОВІ 

ЩУРІВ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ 

Мархонь Н.О., Жилюк В.І. 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», 

Кафедра фармакології та клінічної фармакології 

Для скринінгу дисліпідемії, що є однією з основних складових 

метаболічного синдрому (МС), застосовуються різні співвідношення 

ліпідограми – індекси атерогенності, які є незалежними предикторами 

ССЗ. Пошук ранніх предикторів метаболічних порушень та асоційованих 

з ними хвороб має важливе медичне та соціальне значення. Метою 

роботи було оцінити атерогенні порушення ліпідного спектру у щурів з 

МС за умов експериментальної фармакотерапії. Матеріали та методи 

дослідження. Дослідження проводили на 18 білих щурах самцях лінії 

Вістар масою 170-220 г , які були поділені на 3 групи по 6 тварин у 

кожній: І – інтактна група тварин, ІІ – тварини з МС індукованим 

введенням 60 % розчину фруктози впродовж 8-ми тижнів, ІІІ – МС + 

ресвератрол (20 мг/кг). Тварини ІІІ та IV груп отримували дослідні 

препарати впродовж 7-го та 8-го тижнів експерименту. Біохімічне 

дослідження включало визначення рівня загального холестерину 

(ЗХС), тригліцеридів (ТГ), ліпопротеїдів низької (ЛПНЩ) та високої 

щільності (ЛПВЩ) за допомогою біохімічного аналізатора HTI 

BioChem SA (США) та стандартних тест-наборів (High Technology Inc, 

США та «Філісіт-Діагностика», Україна). Після чого розраховували 

наступні співвідношення: ТГ / ЛПВЩ; ТГ / ЗХС; ЛПВЩ / ЛПНЩ; 

проводили розрахунок коефіцієнта атерогенності (КАт) за формулою 

Клімова А.М.: КАт = (ЗХС – ЛПВЩ) / ЛПВЩ. Отримані результати. 

Аналіз показників ліпідного профілю характеризувався підвищенням 

співвідношення ТГ / ЛПВЩ на 89,6 % (р<0,01), ТГ / ЗХС – на 52,6 % 

(р<0,01), КАт – на 55,5 % (р<0,05) та зниженням індексу ЛПВЩ /ЛПНЩ 

на 37,1 % (р<0,01) у відношенні до групи інтактних тварин. Водночас 

за умов використання ресвератролу індекс атерогенності ТГ / ЛПВЩ 

зменшувався на 48,8 % (р<0,01), ТГ / ЗХС – на 29,4 % (р<0,01), КАт – 

на 82,6 % (р<0,01) та суттєвим зростанням співвідношення ЛПВЩ 

/ЛПНЩ у 8,0 разів (р<0,01) щодо відповідних показників групи тварин 

з експериментальним метаболічним синдромом. Висновок. Курсове 

введення ресвератролу впродовж 2-х тижнів сприяє покращенню 

показників ліпідного обміну та свідчить про зниження явищ 

атерогенезу у щурів з фруктозо-індукованим метаболічним 

синдромом. 
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УДК: 616.12-008.331.1:615:036.6 
ВПЛИВ АНГІОЛІНУ НА ІНТЕГРАТИВНІ ПОКАЗНИКИ СТАНУ ТА 

ЛАБОРАТОРНІ ДАНІ ЩУРІВ З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ 

НЕДОСТАТНІСТЮ 

Нагорна О.О., Белєнічев І.Ф., Мазур І.А., Кучеренко Л.І.,  

Горчакова Н.О., Чекман І.С. 

Національний медичний університет, м. Київ,  

Кафедра фармакологии 

Запоріжський державний медичний університет, м. Запоріжжя,  

Кафедра фармакології і лікарської рецептури 

НВО «Фарматрон», м. Запоріжжя 

Вступ. Важливою проблемою клініки є поширення 

кардіопротекторів з ендотеліопротекторними властивостями. До 

ендотеліопротекторів прямої дії належить засіб Ангіолін виробництва 
НВО «Фарматрон», Україна, опосередкованої дії мілдронат, 

виробництва компанії «Гріндекс», Латвія. Мета дослідження. 

Встановити вплив ангіоліну на інтегративні показники стану та 
лабораторні дані щурів з хронічною серцевою недостатністю (ХСН). 

Матеріали та методи дослідження. Експерименті проведенні на білих 
безпородних самцях-щурах, масою 180-220 г., з яких 10 щурів були 

інтактними, 20 щурів з ХСН, яку моделювали введенням 
доксорубіцину в дозі 15 мг/кг, 20 щурів з ХСН, яким вводили ангіолін в 

дозі 100 мг/кг, 20 щурів, яким вводили мілдронат в дозі 250 мг/кг. 
Тварин виводили з експерименту на 35 добу. Визначали поведінку 

тварин, появу ознак серцевої недостатності, масу тіла, масу серця, 
індекс маси серця. Достовірність відмінностей між 

експериментальними групами визначали за допомогою t критерію 

Стьюдента та U-критерію Уітні-Манна. Для всіх видів аналізу 
статистично значимими вважали відмінності при Р ≤ 0,05. Отримані 

результати. У щурів на 35 добу спостереження після введення 
доксорубіцину формувалася ХСН (у 100% тварин спостерігали 

гідроторакс, асцит, гепатомегалію, набряк мошонки); з 7 по 35 добу 
загинуло 65 тварин, щурі мало рухались (кількість рухів понизилась з 

39,7 до 14,5). Спостерігався розвиток гіпертрофії міокарда з  
14 години, про що свідчить підвищення відсоткового співвідношення 

маси серця до маси тіла тварин з 0,43±0,022 до 0,68±0,015. Курсове 

призначення ангіоліну підвищило відсоток виживаємості тварин при 
ХСН з 35% до 70%, а мілдронату до 40%. На 35 добу курсове 

призначення ангіоліну уповільнило розвиток гіпертрофії на 23%, в той 
час, як мілдронату лише на 8,8%. Висновки. Ангіолін при 

внутрішньошлунковому введені щурам на фоні доксорубіцину 
протягом 35 днів запобігав розвитку ХСН, значно зменьшував 
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загибель тварин, запобігав розвитку гіпертрофії порівняно з 

мілдронатом, що пояснюється наявністю прямої кардіо – та 
ендотеліопротекторної активності. 

 
УДК: 615.213+615.357:004.001.57:616.832-004.2-092.9 

ВИВЧЕННЯ БІОФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

АНТИКОНВУЛЬСАНТА З ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОЇДОМ ЗА УМОВ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЕКВІВАЛЕНТУ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ 

Нефьодов О.О., Музичок О.А., Денисенкова О.І., Кулик О.В. 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 

Кафедра фармакології і клінічної фармакології 

Підбір індивідуального фармакологічного лікування для кожного 

пацієнта залежить від багатьох факторів, що враховують джерело, 

причину та патофізіологічний механізм болю, а також наявність 

супутніх станів. Метою роботи було прогнозування можливості 

комбінованого використання метилпреднізолону (як основного засобу 

базової терапії розсіяного склерозу) та габапентину (як ефективного 

болетамуючого засобу) за умов експериментального алергічного 

енцефаломієліту. Матеріали та методи. Аналіз кислотно-лужних 

властивостей проводився за допомогою програми ACD / pKa DB. 

Молекулярна маса, розчинність, ліпофільність визначалися 

адитивними методами з використанням комп'ютерних програм. Типи 

біомішеней (рецептори, ферменти, транспортери) були визначені з 

використанням відповідних літературних джерел. Важливим етапом 

фармакокінетичного аспекту використання метилпреднізолону та 

габапентину став аналіз хімічних властивостей та можливої взаємодії. 

Гідроксильні групи в молекулі метилпреднізолону, як показано з 

розрахованих величин рКа, мають слабку кислотність, тому 

можливість протікання реакцій алкілування по них (припускаючи їх 

участь в реакціях нуклеофільного заміщення в якості алкоксілірующіх 

агентів) слід визнати мінімальною. Однак можливим є участь 

метилпреднізолону в реакціях нуклеофільного приєднання по 

карбонільної зв’язку аліфатичного заступника прегнанового кільця 

(положення 17). Можливою реакцією габапентину є циклізація з 

утворенням циклічного 2-а спіро [4,5] декан-3-она. Однак реакції 

такого типу протікають у присутності водовідштовхуючих засобів або 

при підвищеній температурі. Крім того, утворюється циклічний амід, 

здатний піддаватися зворотньому гідролізу з утворенням вихідної 

сполуки. Розташування аміногрупи в положенні «4» також зменшує 

можливість спонтанного декарбоксилювання. Таким чином, виходячи 

з вищевикладеного, можна зробити висновок, що в представленій 
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комбінації «метилпреднізолон-габапентин» відсутні можливі взаємодії 

як на фізико-хімічному рівні (при комбінації в лікарській формі) і на 

рівні фармакокінетичних стадій. 

 
УДК: 577.121.7.042.2:616.831.22:547.857.4 

ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЙРОПРОТЕКТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ  

1,3,8-ТРИЗАМІЩЕНОГО КСАНТИНІЛ-7-АЦЕТОГІДРАЗДУ В УМОВАХ 

ВНУТРІШНЬОМОЗКОВОГО КРОВОВИЛИВУ 

Носач С.Г., Беленічев І.Ф., Левіч С.В., Бухтіярова Н.В. 

Запорізький державний медичний університет 

Кафедра фармакології та медичної рецептури 

В теперішній час активно проводиться пошук нових 

нейропротекторів з антиоксидантним механізмом дії серед 
скаведжерів активних форм оксисену, NO та вільних радикалів 

жирних кислот, інгібіторів індуцибельної синтази NO, модуляторів 
тіол-дисульфідної системи. Актуальними об’єктами дослідження в 

цьому напрямку є природні гетероциклічні системи, які, окрім 
широкого спектру дії, проявляють низьку токсичність. Метою цієї 

роботи було дослідження нейропротективних властивостей похідного 

ксантину, що містить в своїй структурі ацетогідразидний залишок. 
Експеримент проводили на щурах лінії Вістар з використанням моделі 

мозкового крововиливу, який відтворювали шляхом введення 
аутокрові, що була взята із хвостової вени в область внутрішньої 

капсули і стріопалідарних ядер головного мозку. Кров вводили з 
розрахунку 0,1 мл на 100 г маси тіла тварини. Операцію виконували 

під тіопентал-натрієвим наркозом (40 мг/кг) с використанням 
стереотаксическої техніки. Похідне ксантину вводили перорально у 

вигляді суспензії одразу після виходу тварин із наркозу 1 раз на добу 
протягом усього строку спостереження в дозі 100 мг/кг. В якості 

еталонів порівняння використовували мексидол та пірацетам, що 

вводили за такою ж схемою в дозах 100 мг/кг та 500 мг/кг відповідно. 
На четверту добу тварин виводили із експерименту. В гомогенизаті 

мозку біохімічними методами визначали вміст продуктів 

окислювальної модифікації білку, стан антиоксидантної системи (за 

активністю супероксиддисмутази та глутатіонпероксидази), активність 
NO-синтази та вміст ніротірозину. В результаті проведених 

досліджень нами було встановлено, що курсове використання 
похідного ксантину приводило к достовірному гальмуванню реакції 

оксидативного та нітрозуючого стресу в головному мозку тварин з 

внутрішньомозковим крововиливом. Одержані дані є 
експериментальним підґрунтям для подальшого пошуку 

нейропротекторів серед похідних ксантину. 
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УДК: 617.978]36.874 
ПЕРСПЕКТИВИ ПОШУКУ НОВИХ КАРДІОПРОТЕКТИВНИХ 

ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ СЕРЕД МОДУЛЯТОРІВ HSP 70 БІЛКІВ 

Павлов С.В., Нікітченко Ю.В. 

Запорізький державний медичний університет 

Кафедра клінічної лабораторної діагностики 

На сьогодні перспективним напрямом у створенні нових 

цитопротективних препаратів, що застосовуються при гіпоксичному 

ураженні клітин є пошук сполук, здатних індукувати фактори 

ендогенної цитопротекції (HSP-білки ; HIF- білки, NO). Відомо що ці 

фактори відіграють ключову роль в реалізації компенсаторно-

пристосувальних реакціях клітини та активування механізмів 

ендогенної цитопротекції у відповідь на гіпоксію: гальмування 

гідролізу АТФ і посилення анаеробного утворення АТФ та 

максимального зменшення енерговитрат, NO-залежне і гуморальне 

розширення коронарних і периферичних судин. Серед відомих 

факторів ендогенної цитопротекції, особливу увагу заслуговують HSP 

70 –білки. HSP здатні обмежувати ці молекулярні здвиги шляхом 

дезагрегації аномальних білкових агрегатів та знищувати необоротно 

пошкоджені білки. HSP-білки підвищують потужність антиоксидантних 

ферментів та зменшують пошкоджуючи ефекти надлишку кальцію в 

клітині за рахунок зв’язування рецептора до кальцію – кальмодуліну. 

Крім того, почали з’являтися дані щодо можливості HSP-білків 

блокувати гіперпродукцію оксиду азоту Значущість цього ефекту HSP 

визначається тим, що гіперпродукція NO обумовлює розвиток 

нітрозуючого стресу та накопичення цито- та геномотоксичного 

продукту нітрозуючого пошкодження білків – нітротирозину, що було 

продемонстровано нашими попередніми дослідженнями. Крім того, 

рядом клінічних та експериментальних робіт було встановлено 

динаміку змін вмісту HSP-білків у тканинах головного мозку та 

серцевого м’яза в різні строки гіпоксічної патології. Таким чином, на 

сьогодні HSP-білки розглядаються як інформативні маркери ступеня 

гіпоксичного пошкодження клітин та є маркерами – прогнозу. 

Паралельно з цим, HSP-білки розглядаються у якості мішені 

фармакологічної корекції гіпоксії клітин. Експериментальними 

дослідження останнього десятиріччя, які проводились у цьому 

напрямку встановлено ряд факторів, здатних індукувати експресію 

шаперонів, починаючи від прекондиціювання, теплового стресу та 

магнітного полю і закінчуючи деяким лікарським засобами 

(антиоксиданти, тритерпенові сполуки, аримокломол, аденозин, 

нітрати, кислота вальпроєва, естрогени та інші). В зв’язку з 
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вищенаведеним, актуальними та перспективними є подальші 

дослідження ролі HSP-білків у патогенезі ішемічного пошкодження 

клітин, а також розроблення сучасних методів впливу на експресію та 

синтез цих білків. 

 

UDC: 616.1-085.272 
CARDIOPROTECTIVE EFFECTS OF SELECTIVE MODULATORS OF 

ESTROGEN RECEPTORS IN HYPOXIA OF CARDIOMYOCYTES IN VITRO 

Pavlov S.V., Levchenko K.V. 

Zaporozhye State Medical University 

Clinical laboratory diagnostics department 

Today, the search of new cardio- and neuroprotectors are held 

among the so-called "natural modulators", namely neuroactive steroid 

hormones. Detection of a large number of estrogen receptors in tissues 

that are not classic targets of estrogen in individuals both female and 

male, indicate that estrogens regulate not only the reproductive processes 

in the body. In this connection, an interesting direction is the use of  

so-called selective estrogen receptor modulators (SERM) as agonists of 

estrogen receptors. Accordingly, the aim of our research is to study the 

cardioprotective action of SERM on the cardiomyocytes’ hypoxia model in 

vitro. Materials and methods: Experimental part was made on nonlinear 

mature white rats - males weighing 190-230 grams. Animals received from 

SI "Institute of Pharmacology and Toxicology NAMS of Ukraine". Hypoxia 

in vitro was modeled by introducing the cardiomyocytes of tissue 

respiration discriminator into the suspension -1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-

tetrahydropiridih (MFD) at a concentration of 0.6 mM. Incubation time was 

120 minutes. The studied drugs (tamoxifen citrate and reference-drug 

estradioli valeras) were added to the incubation medium at a 

concentration of 10-7М. Cardioprotective effects of studied drugs were 

evaluated for their ability to influence on energy metabolism; to reduce the 

effects of oxidative stress. Results and discussion: Adding 0.6 mM of MFD 

to the incubation medium has led to a cascade of pathobiochemical 

changes of cardiomyocytes characteristic for hypoxic tissue damage. 

Thus, for 120 minutes of hypoxia-induced MFD we registered the 

pronounced energy shortage which expressed by imbalance of 

macroergic phosphates content in the cells, namely statistically significant 

decrease in the concentration of ATP and ADP against the background of 

increasing concentrations of AMP. Parallel to this in 120 minute of hypoxia 

the processes of free radical oxidation were intensified in cardiomyocytes, 

therefore, the accumulation of cyto - and genotoxic markers (nitrotyrosine 

and homocysteine) of oxidative stress were recorded. Adding to the 
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suspension the cardiomyocytes with modeling of hypoxia in vitro of 

tamoxifen (10-7M) and estradiol (10-7M) has resulted in some extent the 

limitation of oxidative stress, which manifested in a statistically significant 

decrease of nitrotyrosine and homocysteine concentration. Action of 

studied drugs was unidirectional, but with different force action. So 

tamoxifen better than estradiol affects to the content of homocysteine, 

reducing its concentration respectively to 76% and 65%. The reduction of 

NCV in suspension of cardiomyocytes with the introduction of tamoxifen 

and estradiol averaged 50%. Due to the high antioxidant activity studied 

drugs has improved the energy transfer of cells, increasing the content of 

cardiomyocytes ATP, ADP and reducing content AMP in suspension. 

Determined effects of tamoxifen citrate and estradioli valeras is an 

experimental justification relevance and perspectivity for further research 

in this area. 

 

УДК: 617.7-001.31:599.325.1:546.46.226:615.216.8 
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА НЕЙРОРЕТИНОПРОТЕКТОРНОЇ ДІЇ 

МЕМАНТИНУ ТА РОЗЧИНІВ АМАНТАДИНУ І МАГНІЮ СУЛЬФАТУ ПРИ 

КОНТУЗІЙНІЙ ТРАВМІ ОКА У КРОЛІВ ЗА АКТИВНІСТЮ НЕЙРОН-

СПЕЦИФІЧНОЇ ЕНОЛАЗИ 

Повх В.Л., Ходаківський О.А. 

Навчально-науково-дослідна лабораторія з доклінічної оцінки нових 

лікарських засобів та біологічно активних сполук «Фармадар», 

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова,  

м. Вінниця 

Вступ. Механізм первинного пошкодження нейронів сітківки 

пов'язаний із формуванням глутамат-кальцієвого каскаду та 

активацією NMDA-рецепторів. У зв’язку із цим, блокатори надмірної 

активності NMDA-рецепторів, як модулятори розвитку глутаматної 

ексайтотоксичності, можуть розглядатись в якості перспективних 

нейроретинопротекторів. Мета. За ступенем деескалації активності 

нейрон-специфічної енолази (NSE), порівняти величину 

нейроретинопротекторної дії блокаторів NMDA-рецепторів в умовах 

експериментальної контузії ока у кролів. Матеріали та методи. 

Попередньо наркотизованим внутрішньовенно (в/в) пропофолом  

(40 мг/кг, Kabi, Австрія) кролям, здійснювали впритул холостий 

постріл вуглекислим газом під тиском у центр рогівки. В якості 

предмету досліджень у ролі модуляторів активності NMDA-рецепторів 

ми обрали мемантин («Мема» Актавіс-Україна, Україна) дозою  

20 мг/кг внутрішньошлунково (в/ш) та розчини амантадину («ПК-

МЕРЦ», Merz Pharmaceuticals, Швейцарія) і магнію сульфату(«Магнія 
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сульфат-Дарниця», Дарниця, Україна), дозами 5 та 250 мг/кг в/в. 

Препарати вводились двічі: перший раз через 1 год після 

моделювання патології, другий раз через 12 год. Порівняльну оцінку 

процесів нейроретинодеструкції на тлі терапії досліджуваними 

препаратами проводили за зміною активності NSE в сироватці крові 

наприкінці першої доби після моделювання контузії за допомогою 

методу твердофазного імуноферментного аналізу з використанням 

набору NSE ELISA KIT (DAI, США). Результати та їх обговорення. 

Висновки. Проведене дослідження показало, що всім досліджувані 

препаратам притаманна нейроретинопротективна дія в умовах 

контузії ока у кролів, на користь чого вказувала вірогідна деескалація 

на тлі їх застосування активності NSE відносно групи контрольної 

патології. Найбільший захисний вплив на сітківку проявив розчин 

амантадину сульфату дозою 5 мг/кг в/в, йому вірогідно поступався 

мемантин (20 мг/кг в/ш) або магнію сульфат (250 мг/кг в/в). 

 

УДК: 616-001.3:591.182:599.325.1:612.81:577.15 
ОЦІНКА СТУПЕНЯ АКТИВАЦІЇ НЕЙРОПРОЛІФЕРАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ 

ПРИ МОДЕЛЬНОМУ ЯТРОГЕННОМУ КОМПРЕСІЙНО-ТОКСИЧНОМУ 

УРАЖЕННІ НИЖНЬОГО АЛЬВЕОЛЯРНОГО НЕРВА У КРОЛІВ НА ТЛІ 

ТЕРАПІЇ НЕОМІДАНТАНОМ 

Погоріла А.В.1, Шінкарук-Диковицька М.М.1, Ходаківський О.А.2 
1Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, 

кафедра терапевтичної стоматології, м. Вінниця 

2Навчально-науково-дослідна лабораторія з доклінічної оцінки нових 

лікарських засобів та біологічно активних сполук «Фармадар», 

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова,  

м. Вінниця 

Вступ. Механізм первинного пошкодження структур нервових 

волокон пов'язаний із формуванням глутамат-кальцієвого каскаду та 

активацією NMDA-рецепторів нейронів, аксони, яких безпосередньо 

формують нервовий стовбур. У зв’язку із цим блокатори надмірної 

активності NMDA-рецепторів, як модулятори розвитку глутаматної 

ексайтотоксичності, можуть розглядатись в якості перспективних 

невроцитопротекторів. Мета. За ступенем деескалації рівня 

нейромаркера білка S100, оцінити вплив неомідантану на активність 

нейропроліферативних процесів у нижньому альвеолярному нерві 

при його ятрогенному компресійно-токсичному ураженні. Матеріали 

та методи. Модель компресійно-токсичного ураження нижнього 

альвеолярного нерва кролів, відтворювали шляхом інтраопераційного 

введення через трепанаційний отвір в ділянці нижньощелепного 
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каналу пломбувального матеріалу «Foredent». Через годину після 

моделювання патології здійснювали перше введення неомідантану 

(«Амантадин», Олайнфарма, Латвія), дозою 10 мг/кг 

внутрішньошлунково (в/ш), для чого попередньо готували його водну 

(на дистильованій воді) суспензію із твіном-80. Терапія тривала 

упродовж 30 діб, а препарат застосовували через кожні 24 год. 

Нейрогліальний білок S100, є специфічним білком астроцитарної глії, 

поділ якої – це закономірна відповідь нервової тканини на некротичні 

та некробіотичні процеси. Зміни його титрів верифікували в сироватці 

крові методом твердофазного імуноферментного аналізу з 

використанням набору S 100 ELISA KIT (Fujirebio Diagnostics Inc., 

Швеція). Результати та їх обговорення. Висновки. Проведене 

дослідження показало, що неомідантан дозою 10 мг/кг в/ш, є носієм 

невроцитопротекторної активності в умовах ятрогенного компресійно-

токсичного ураження нижнього альвеолярного нерва, на користь чого 

вказувала вірогідна деескалація на тлі його застосування титрів білка 

S100 відносно групи контрольної патології, що свідчить про обмежену 

активацію нейроглії, а значить і меншу первинну альтерацію. 

 

УДК: 615,31’857.4’53.024:615.272.4.014.425 
ВИКОРИСТАННЯ КВАНТОВО-ХІМІЧНИХ РОЗРАХУНКІВ ДЛЯ ПОШУКУ 

ІНГІБІТОРІВ СУПЕРОКСИДРАДИКАЛУ СЕРЕД ПОХІДНИХ  

3-АРИЛКСАНТИНУ 

Риженко В.П., Рижов О.А., Беленічев І.Ф., Левіч С.В. 

Запорізький державний медичний університет 

Кафедра медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх технологій 

Супероксидрадикал відіграє важливу роль в патогенезі 

нейродеструктивних захворювань, злоякісних новоутворень, 
захворювань серця та судин. При зниженні антиоксидантного захисту 

організму супероксидрадикал спричиняє окисну модифікацію білків та 
ліпідів, що призводить до порушення нормального функціонування 

клітини. Актуальним на теперішній час є створення нових лікарських 
засобів, що здатні блокувати негативний вплив супероксидрадикалу. 

Особливий інтерес в цьому відношення представляють собою похідні 

ксантину, що володіють високим антиоксидантним потенціалом та 
відносяться до малотоксичних сполук. Метою нашого дослідження 

було обґрунтування впливу основних дескрипторів граничних 
молекулярних орбіталей похідних 7,8-дизаміщених 3-арилксантинів 

на прояв антирадикальних властивостей. Квантово-механічні 
розрахунки були здійснені за допомогою програмного комплексу 

WinMopac. В якості дескрипторів граничних молекулярних орбіталей 
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ми використовували: енергії вищої зайнятої та нижчої вакантної 

молекулярних орбіталей, величини енергетичної щілини, абсолютна 
жорсткість і абсолютна електронегативність. Також нами було 

проведено визначення антирадикальної активності обраних похідних 
ксантину in vitro за інгібуванням супероксидрадикалу в системі 

аутоокислення адреналіну в адренохром. За результатами 

проведеного експерименту нами було встановлено, що найбільш 
виражену антирадикальну активність проявляють похідні ксантину, 

що містять в 7 положенні ацетогідразидний залишок, який може 
виступати «пастками» для супероксидрадикалу. Також слід 

відзначити, що при порівнянні значень розрахованих дескрипторів з 
одержаними даними in vitro дозволило встановити лінійну залежність 

анти радикальної активності від значень енергій вищої зайнятої та 

нижчої вакантної молекулярних орбіталей. Дослідження в даному 

напрямку продовжуються. 

 
УДК: 547.856:615.038 

ВПЛИВ СПОЛУКИ МТ-279 НА ПРОЦЕС ВІДНОВЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ 

ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЩУРІВ ПІСЛЯ СУБМАКСИМАЛЬНОГО 

НАВАНТАЖЕННЯ 

Саєнко А.В., Грималовська О.В. 

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова 

Кафедра фармакології 

Вступ. Нестримний прогрес в діяльності людини останніх 
десятиліть ставить перед сучасною наукою проблему підтримання 

належного рівня розумової та фізичної працездатності, особливо в 

екстремальних умовах (гіпоксія, гіпо- та гіпертермія, гіподинамія 
тощо). З цією метою сьогодні використовуються різноманітні 

фармакологічні засоби, які здатні підвищувати фізичну та розумову 
працездатність людини. Перспективним є застосування 

актопротекторів – засобів з невиснажуючим типом дії, які запобігають 
розвитку втоми, покращують працездатність в ускладнених умовах, 

скорочують період реабілітації після перенесених травм, виснажень 

організму тощо. Мета дослідження. Для більш детального вивчення 

властивостей сполуки МТ-279, представляло інтерес встановити її 

вплив на відновлення працездатності, після субмаксимального 
навантаження. Матеріали та методи. Дослідження на 105 нелінійних 

білих щурах-самцях масою 170-220 г. Відновлення фізичної 
працездатності щурів оцінювали на моделі повторного плавання у 

воді t 24-26 °С з додатковим 10% навантаженням. При первинному та 
повторному навантаженні реєстрували час (с) плавання щурів до 

появи ознак повної втоми. Досліджувану сполуку МТ-279 (2,5 мг/кг) та 
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референс-препарат бемітил (33,0 мг/кг) вводили відповідним групам 

тварин одноразово внутрішньоочеревинно (в/оч) одразу після 
первинного субмаксимального (СН) навантаження плаванням. Щури 

контрольних груп отримували еквівалентну кількість ізотонічного 
розчину натрію хлориду. Результати. У контрольній групі тварин уже 

через дві години після попереднього субмаксимального 

навантаження відмічалось вірогідне зменшення тривалості 
повторного плавання щурів на 60,8%. В наступних дослідженнях у 

різні терміни (4, 8, 24, 48 години) дана тенденція зберігалась, час 
плавання тварин зменшився відповідно на 56,1%, 49,8% та 35,2% та 

25,0% відносно початкового рівня. В той же час, введення тваринам, 
із попереднім субмаксимальним фізичним навантаженням, сполуки 

МТ-279, як і бемітилу, супроводжувалось більш швидким 

відновленням фізичної витривалості щурів, в заданих умовах 

експерименту. Так, у групі тварин, що отримували сполуку МТ-279 

мало місце значне зростання фізичної витривалості щурів на 132,3%, 
відносно початкового рівня. Дана тенденція відмічалась і в інші часові 

проміжки (4,8,24,48 години). Показники фізичної витривалості тварин 
зросли відповідно на 144,2%, 134,1%, 124,6% та 121,2%, відносно 

початкового рівня. Висновки. Отримані результати, можуть бути 
свідченням здатності сполуки МТ-279, як і бемітилу, зменшувати 

терміни відновлення фізичної працездатності після субмаксимального 
навантаження. 

 
УДК: 615.276.015:616-092.9 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ 

ЛІКАРСЬКИХ КОМПОЗИЦІЙ 

Сирова Г.О., Грабовецька Є.Р., Чаленко Н.М., Краснікова Ю.М. 

Харківський національний медичний університет 

Кафедра медичної та біоорганічної хімії 

Відомо, що запалення є типовим патологічним процесом, який є 
основою понад 70% хвороб людини. Фармакологічна регуляція 

запальних процесів є найактуальнішою проблемою сучасної 

медицини. Нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ) є препаратами 

вибору при запальних процесах. Фармацевтичною промисловістю 
випускаються НПЗЗ різної хімічної будови. Нами було обрано для 

дослідження диклофенак натрію (натрієва соль 2-[(2,6-дихлорфеніл)-

аміно]-фенілоцтової кислоти) (Д-Na); ібупрофен (±)-2-(4-
ізобутилфеніл)-пропіонова кислота) (Іb); N-(4-гідроксифеніл)-ацетамід 

(парацетамол) (П); калієва сіль 2,4-дихлорбензойної кислоти 
(анальбен) (КСДХБК) та відомий ад’ювант НПЗЗ кофеїн (1,3,7-

триметилксантин) (Коф). Досліди було проведено на лабораторних 
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тваринах – щурах лінії WAG. Антиексудативну дію вищенаведених 

речовин та їх композицій вивчали за допомогою експериментальної 
моделі формалінового набряку. Зазначені НПЗЗ, їх комбінації з Коф, 

а також крохмальний слиз (контрольна група) вводили за 1 годину до 
максимального набряку. Ексудативне запалення моделювали шляхом 

субплантарного введення в задню лапу щура 0,1 мл 2% розчину 

формаліну. Об’єм лапи вимірювали за допомогою онкометру до 
початку досліду і на момент максимального розвитку набряку – через 

4 години після введення флогогену. Збільшення набряку виражали у 
відносних одиницях. Відсоток пригнічення запалення розраховували 

за формулою. Тварини були поділені на 9 груп, по 6 тварин у кожній. 
Тварини 1-ї групи були контролем, їм однократно перорально 

внутрішньошлунково вводили 3% крохмальний слиз, дослідні НПЗЗ 

та їх композиції з кофеїном вводили у вигляді суспензії на 3% 

крохмальному слизу: тваринам 2-ї групи вводили Д-Na (8 мг/кг ваги 

тварини), 3-ї групи – комбінацію Д-Na (8мг/кг ваги тварини) з Коф (0,6 
мг/кг ваги тварини), 4-ї групи Іb (6 мг/кг ваги тварини), 5-ї групи – 

комбінацію Іb (6мг/кг ваги тварини) з Коф (0,6 мг/кг ваги тварини),  
6-ї групи – П (30 мг/кг ваги тварини), 7-ї групи – П (30 мг/кг ваги 

тварини) з Коф (0,6 мг/кг ваги тварини), 8-ї групи – КСДХБК (75 мг/кг 
ваги тварини), 9-ї групи КСДХБК (75 мг/кг ваги тварини) з Коф  

(0,6 мг/кг ваги тварини). Результати досліджень показали, що за 
пригніченням формалінового набряку у щурів дослідні НПЗЗ 

розташувалися в ряд: Іb (37%), Д-Na (33%), П (19%), КСДХБК (18,7%). 
Додавання до них кофеїну потенціювало пригнічення набряку: Іb+Коф 

(95%), П+Коф (74%), Д-Na+Коф (47%), КСДХБК+Коф (22,9%). Таким 

чином, з досліджених НПЗЗ лідером за антиесудативною дією на 
моделі формалінового набряку у щурів стало похідне пропіонової 

кислоти Іb та його композиція з Коф. Вважаємо доцільним подальше 
дослідження цієї композиції та створення нової фармацевтичної 

комбінації, що містить Ib та Коф. 
 

УДК: 615.217.37 
НЕКОТОРЫЕ МЕХАНИЗМЫ КАРДИОПРОТЕКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ 

АНГИОЛИНА В УСЛОВИЯХ МОДЕЛИРОВАНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ 

КАРДИОМИОПАТИИ 

Стеблюк В.С., Беленичев И.Ф., Кучеренко Л.И., Моргунцова С.А. 

Запорожский государственный медицинский университет 

НПО «Фарматрон», г. Запорожье 

В последние десятилетия алкогольная зависимость поработила 
более несколько миллионов человек в странах постсоветского 

пространства. При этом, самый высокий процент смертности 
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наступает в результате сердечно-сосудистых заболеваний. 

Клиническим проявлением алкогольного поражения сердца является 
алкогольная кардиомиопатия. Медикаментозная терапия 

алкогольной кардиомиопатии – одна из сложнейших проблем 
современной медицины. Лекарственные препараты, которые 

способны прервать или уменьшить каскад неблагоприятных 

метаболических реакций, вызванных ишемией, и объединенные 
названием «метаболические кардиопротекторы», оказывают 

защитное действие на миокард и имеют несомненные перспективы в 
клинической практике. Сотрудниками НПО «Фарматорон» создан 

оригинальный метаболитотропный кардиопротектор с выраженным 
эндотелиопротективным действием - Ангиолин - (S)-2,6-

диаминогексановой кислоты 3-метил-1,2,4–триазолил-5-тиоацетат. 

Однако, молекулярно-биохимические механизмы его 

кардиопротективного действия в полном объеме не изучены. 

Исследования были проведены на 50 белых беспородных крысах 
самцах массой 180-200 г. Хроническую алкогольную интоксикацию 

вызывали ежедневным внутрижелудочным введением 25% раствора 
этанола в дозе 6 г/кг в течение 3 месяцев. По окончании 

насильственной алкоголизации в течение 30 суток животные 
внутрижелудочно получали : Ангиолин - 100 мг/кг, Мексидол -  

200 мг/кг и Милдронат - 250 мг/кг. По окончании эксперимента у крыс 
извлекалость сердце. Cердце промывали охлажденным 0,15 М KCl 

(4°С) 1:10 . Отмытое сердце очищали от жира, соединительной ткани, 
вырезали сосуды, из внутренних полостей удаляли сгустки крови и 

еще раз отмывали 0,15М KCl (4°С) 1:10. Из головного мозга быстро 

удаляли кровь, отделяли от мозговой оболочки и исследуемые 
кусочки помещали в жидкий азот. Затем измельчали в жидком азоте 

до порошкообразного состояния и гомогенизировали в 10-кратном 
объеме среды при (2°С), содержащей (в ммолях): сахарозы – 250, 

трис-HCl-буфера – 20, ЭДТА -1 (рН 7,4). При температуре (+4оС) 
методом дифференциального центрифугирования на 

рефрижераторной центрифуге Sigma 3-30k (Германия) выделяли 
цитозольную и митохондриальную фракции. Состояние 

энергетического обмена определяли по уровню наиболее значимых 

интермедиатов - АТФ, АДФ, АМФ, лактата, пирувата, малата, 
гликогена, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы,активности цитохром-С-

оксидазы. Результаты исследования обработаны с применением 
статистического пакета лицензионной программы «STATISTICA® for 

Windows 6.0» (StatSoft Inc., № AXXR712D833214FAN5), а также 
«SPSS 16.0», «Microsoft Excel 2003». Внутрижелудочное введение 

Ангиолин крысам с акогольной кардиомиопатией приводило к 
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увеличению продукции АТФ за счет интенсификации аэробных 

процессов по сравнению с группой нелеченных животных. При этом 
Ангиолин не влиял на истощение субстратов окисления – гликогена и 

глюкозо-6-фосфата и уменьшал активность малопроизводительного 
анаэробного гликолиза (о чем свидетельствовало снижение уровня 

лактата в миокарде). Ангиолин нормализовывал окисление в цикле 

Кребса на дикарбоновом (повышение уровня малата) и, особенно, 
трикарбоновом (повышение уровня изоцитрата) участках и 

дыхательной цепи (активность цитохром-С-оксидазы). Мексидол и 
Милдронат значительно уступали по силе энерготропного и 

кардиопротективного действия Ангиолину. Полученные результаты 
дают представление о механизме кардиопротективного действия 

Ангиолина и являются экспериментальным обоснованием для 

дальнейших доклинических испытаний этого потенциального 

препарата. 

 

УДК: 615.015:546.289-3 
СРАВНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО СИНТЕЗИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ ГЕРМАНИЯ С НЕЙРОТРОПНЫМИ СВОЙСТВАМИ 

Стречень С.Б., Видавская А.Г., Трегуб Т.В., Погорелая И.В., 

Полуденко А.А. 

Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса 

Кафедра общей и клинической фармакологии 

Актуальна проблема поиска новых эффективных препаратов, не 

оказывающих токсического действия. Подбирая металлы и лиганды, 

синтезируют новые биологически активные вещества (БАВ) с 

заданными фармакологическими свойствами. При этом происходит 

не только уменьшение токсичности металла, но и усиление 

биоэффекта всех составных – и биолиганда, и металла. Созданы 

новые БАВ – координационные соединения оксиэтилидендифосфоната 

германия с никотиновой кислотой (МИГУ-4), никотинамидом (МИГУ-5) 

и магнием (МИГУ-6). Скрининговые исследования показали высокую 

фармакологическую активность данных соединений и низкую 

токсичность с нейротропным действием. Разработана методика 

определения микроколичеств германия в биологических объектах, 

изучены фармакокинетические параметры синтезированных БАВ. 

Исследования проводились на 270 половозрелых белых крысах – 

самцах одинакового возраста. Комплексы вводили внутрибрюшинно 

из расчёта 37,5 мг германия на 1 кг массы тела. Микроколичества 

германия определяли в органах и тканях экстракционно-
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фотометрическим методом по светопоглощению фенифлуороната 

германия. Согласно анализу математических моделей – 

фармакокинетические константы рассчитывали в головном мозгу для 

МИГУ-4 – в рамках двухкамерной модели без всасывания, для МИГУ-

5 – в рамках двухкамерной модели со всасыванием, для МИГУ-6 – в 

рамках однокамерной модели со всасыванием. Исследуемые 

комплексы относятся к БАВ, быстро всасывающимся в органы и 

ткани. Через 15 мин после введения – германий был обнаружен во 

всех органах и тканях. Наиболее высокая скорость всасывания у 

МИГУ-4, где процессы поступления в органы и ткани, в том числе, и в 

головной мозг, завершились в течение 15 мин. Наименьшая у МИГУ-5 – 

в течение 1 часа, а МИГУ-6 – в течение 30 мин. Исследуемые БАВ, 

характеризуется высокой тканевой доступностью. Кажущийся объём 

распределения для исследуемых комплексов превышает 

максимальную концентрацию германия в тканях. Изучаемые БАВ 

обладают выраженными липофильными свойствами, они хорошо 

проникают через гематоэнцефалический барьер. Перспективно 

изучение нейротропных свойств исследуемых БАВ с целью 

дальнейшего их внедрения в клиническую практику. 

 

УДК: 615.015.612.273.2:546.33:547.856 
ОЦІНКА АКТОПРОТЕКТОРНОЇ ДІЇ НАТРІЮ 2-(ТЕТРАЗОЛО[1,5-

с]ХІНАЗОЛІН-5-ІЛТІО)АЦЕТАТУ В УМОВАХ ГОСТРОЇ ГЕМІЧНОЇ 

ГІПОКСІЇ 

Тозюк О.Ю. 

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова 

Кафедра фармації 

Одним із факторів, лімітуючих працездатність, є гіпоксія, що 

стрімко розвивається при виконанні фізичних навантажень. При 

цьому відбуваються порушення кислотно-основної рівноваги в 

організмі у сторону закислення, що призводить до зниження кисневої 

ємності крові і у свою чергу ще більше посилює гіпоксичний процес. 

Таким чином, утворюється «хибне коло», результатом якого є не 

лише значне зниження фізичної працездатності, але й можлива 

загроза життю людини. У попередніх дослідженнях нами встановлено 

наявність у натрію 2-(тетразоло[1,5-с]хіназолін-5-ілтіо)ацетату 

актопротекторної активності у звичайних та ускладнених умовах 

експерименту. Мета дослідження – оцінити актопротекторну дію 

натрію 2-(тетразоло[1,5-с]хіназолін-5-ілтіо)ацетату (сполука КВ-28) в 

умовах гострої гемічної гіпоксії (ГГГ). Матеріали та методи. ГГГ 

моделювали на білих нелінійних щурах шляхом підшкірного введення 
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натрію нітриту у дозі 20 мг/кг. Фізичну витривалість тварин оцінювали 

за тестом примусового плавання з додатковим навантаженням (24-26 

°С). Щурів було розподілено на 4 групи по 7 особин у кожній:  

I – інтактні тварини; II – щури з ГГГ без корекції (контроль); III та  

IV – тварини з ГГГ, яким за 1 год до плавання внутрішньочеревинно 

(в/ч) вводили відповідно сполуку КВ-28 (1,7 мг/кг) та референс-

речовину 2-етилтіобензімідазолу гідробромід (2-ЕТБІ) у дозі 32,0 мг/кг. 

Сполуки КВ-28 та 2-ЕТБІ використовували у дозах, що відповідають їх 

ЕД50 за плавальним тестом. Отримані результати. Встановлено, що 

підвищений вміст метгемоглобіну у крові негативно впливає на 

фізичну витривалість організму: тривалість плавання щурів 

контрольної групи знизилася на 52,3 %. На тлі введення тваринам  

КВ-28 та 2-ЕТБІ показник плавальної проби зріс відносно контролю 

відповідно на 61,5 та 56,0 %. За ефективністю КВ-28 у даному 

дослідженні співставлялася з референс-речовиною 2-ЕТБІ. Висновки. 

Встановлено, що превентивне одноразове в/ч введення сполуки  

КВ-28 (1,7 мг/кг), як і 2-ЕТБІ (32,0 мг/кг), підвищує фізичну 

витривалість щурів в умовах ГГГ. Отримані дані є ознакою наявності у 

КВ-28, як і у 2-ЕТБІ, протигіпоксичної дії. Це вказує на доцільність 

подальших досліджень натрію 2-(тетразоло[1,5-с]хіназолін-5-

ілтіо)ацетату (сполука КВ-28) як перспективного засобу для корекції 

гіпокcії, у тому числі і при гіпоксії, яка викликана інтенсивними 

фізичними навантаженнями. 

 

УДК: 615.322:[615.276+615.014.425]:582.949.27 
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ 

АКТИВНОСТІ ЛІОФІЛЬНОГО ЕКСТРАКТУ З ТРАВИ THYMUS 

VULGARIS L. 

Фуклева Л.А.*, Гречана О.В.** 

Запорізький державний медичний університет 

*Кафедра фармакогнозії, фармацевтичної хімії та технології ліків 

**Кафедра фармакогнозії, фармакології та ботаніки 

Відомо, що антиоксиданти різної хімічної структури мають 

протизапальні властивості, як при внутрішньому, так і при 

зовнішньому застосуванні. Крім того, препарати рослинного 

походження містять речовини, створені у живій системі, і приймають 

участь в обмінних процесах людського організму, що дозволяє 

застосовувати їх при хронічних захворюваннях протягом тривалого 

часу. У зв'язку з цим перспективним напрямком пошуку ліків є 

дослідження нових фітопрепаратів з антиоксидантною активністю при 

лікуванні запальних захворювань широкого круга. Мета роботи – 
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фармакологічними методами дослідити наявність протизапальної та 

антиоксидантної активності у ліофільному екстракті з трави Thymus 

vulgaris L. Матеріали і методи досліджень. Досліджуваний ЛЕ з трави 

Thymus vulgaris L. вводили перорально за допомогою металевого 

зонду за три доби до введення флогогену та відразу після введення. 

Об’єм лапки вимірювали через кратні терміни часу. Протизапальна 

активність ліофільного екстракту (ЛЕ) з трави Th. vulgaris L. 

визначалась на моделі карагенінового запалення. 

Aнтипpоліферативні властивості вивчали за методикою “кишенькової 

гранульоми” згідно з методичними рекомендаціями. У ході досліджень 

виявлено, що ЛЕ з трави Thymus vulgaris L. проявив значну 

антиоксидантну активність, пригнічуючи розвиток «оксидативного 

стресу» м’язової тканини, про що свідчило зниження маркерів 

оксидативної деструкції функціональних макромолекул (продуктів 

ОМБ та МДА). У ході аналізу експериментальних даних виявлено, що 

ЛЕ з трави Thymus vulgaris L. достовірно підвищуює активність ГПР. 

Так у групах № 1 та № 2 активність ГПР зросла, відповідно на 24,5 % 

та 27,1 % порівняно з контролем. Проте найбільша активність ГПР 

спостерігається у м’язовій тканині інтактних щурів. Висновки. У ході 

проведених фармакологічних досліджень виявлено, що ЛЕ з трави 

Th. vulgaris L. показав найкращу антипроліферативну активність, та 

виявив значну антиоксидантну активність за показниками продуктів 

окислювальної деструкції білків (АФГ, КФГ), тому може 

використовуватися, як фітопрепарат з антиоксидантною активністю 

при лікуванні запальних захворювань широкого круга. 

 

УДК: 615:[546.56:541.182.024]:57.084 
ФАРМАКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВОДНОЇ ДИСПЕРСІЇ 

НАНОЧАСТИНОК НУЛЬ-ВАЛЕНТНОЇ МІДІ В УМОВАХ МОДЕЛІ 

АБСЦЕСІВ ШКІРИ І М’ЯКИХ ТКАНИН ЩУРІВ 

Чекман І.С., Руденко А.В., Давтян О.Л., Осіння Л.М., Воронін Є.П. 
1ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»,  

Кафедра фармакології, патофізіології, клінічної фармакології і клінічної 

фармації, технології ліків 
2Національний медичний університет імені О.О. Богомольця,  

Кафедра фармакології 

Вступ. Лікування інфекцій шкіри і м’яких тканин є глобальною 

проблемою охорони здоров’я. Наночастинки міді розглядаються як 

потенційні активні фармацевтичні інгредієнти лікарських засобів для 

терапії даної патології. Етапом доклінічного вивчення таких ліків є 

встановлення фармакологічної активності в умовах модельованих 
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інфекційних процесів. Мета дослідження – визначити фармакологічну 

ефективність водної дисперсії наночастинок нуль-валентної міді в 

умовах експериментальної моделі полімікробних абсцесів шкіри і 

м’яких тканин щурів. Матеріали та методи. Дослідження проведені на 

15 щурах лінії Wistar. Абсцеси моделювали шляхом підшкірної ін’єкції 

1,5 мл суспензії мікроорганізмів Staphylococcus aureus, Streptococcus 

zooepidemicus і Pseudomonas aeruginosa. З 5 по 9 добу в групах 

лікування розкритий абсцес промивали водною дисперсією 

наночастинок нуль-валентної міді із середнім розміром 20 нм (0,64 чи 

6,4 мг/мл) або препаратом порівняння міді сульфатом (2,5 мг/мл). 

Фармакологічну ефективність субстанції наночастинок оцінювали за 

зовнішнім станом і поведінкою тварин, динамікою зміни маси тіла, 

гістологічною структурою тканин зони зараження, гематологічними 

показниками крові. Отримані результати. Застосування водної 

дисперсії наночастинок нуль-валентної міді у концентраціях 0,64 і  

6,4 мг/мл забезпечило покращення клінічних проявів інфекції (на 2 добу 

лікування) і не призвело до зменшення маси тіла тварин, сприяло 

нормалізації гістологічної структури тканин та гематологічних 

показників крові, тоді як міді сульфат виявився менш ефективним за 

даними параметрами (наявність клінічних проявів інфекції протягом 

всього періоду лікування, зменшення маси тіла на 6,98% на 12 добу, 

ознаки збереження інфекційного агента в зоні зараження, лейкопенія 

– зменшення кількості лейкоцитів на 47,2% порівняно з інтактними 

тваринами). Висновки. Отримані експериментальні дані щодо 

фармакологічної ефективності наночастинок нуль-валентної міді 

вказують на доцільність продовження доклінічного вивчення даної 

водної дисперсії з метою подальшого її застосування як активного 

фармацевтичного інгредієнту протимікробних лікарських засобів, 

призначених для лікування інфекцій шкіри і м’яких тканин. 

 

УДК: 541.182.024(02) 
НАНОФАРМАКОЛОГІЯ – НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ 

Чекман І.С., Руденко А.В., Давтян О.Л., Осіння Л.М., Воронін Є.П. 

Київський медичний університет УАНМ, Інститут урології НАМН України, 

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, 

НВ ТОВ «Житомирбіопродукт», Інститут хімії поверхні  

ім. О.О. Чуйка НАН України 

Вступ. Проведені теоретичні та практичні дослідження з 

нанонауки. Мета. Розробки нанопрепаратів для впровадження у 

медичну практику. Матеріали та методи. Досліджували субстанції 

(мідь, срібло, залізо, кремнезем та їх композити) нанопрепаратів. 
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Вивчали методи: фармакологічні, токсикологічні, біохімічні, фізичні, 

квантово-хімічні, мікробіологічні. Отримані результати. Розроблена 

нова лікарська форма на основі нанодисперсного кремнезему – 

суспензія, зменшуючи токсичність фториду і нітриту натрію, а також 

протитуберкульозних препаратів ізоніазиду, піразинаміду, 

етамбутолу. Розроблена нова оригінальна технологія отримання 

композиту нанодисперсного кремнезему, як гель з адсорбуючими 

властивостями, а також з наносріблом, який проявляє виражену 

сорбційну активність і протимікробну дію (Інститутами хімії поверхні  

ім. О.О. Чуйка НАН України, Біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН 

України, Медицини праці НАМН України, Урології НАМН України, 

Епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН 

України, Національної медичної академії післядипломної освіти  

ім. П.Л. Шупика, кафедрою фізики функціональних матеріалів Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, іншими кафедрами 

Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця). В Інституті 

електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України встановлено, що 

частинки наноміді і наносрібла проявляють більш виражені 

протимікробні властивості, ніж частинки оксидів цих металів звичайних 

розмірів. Отримано важливі результати з визначення переважання 

квантово-хвильових властивостей у наноматеріалах, зумовлюючи 

значну зміну їх фізико-хімічних властивостей та підвищення фізичної, 

механічної, біологічної, фармакологічної і токсикологічної активності. 

Висновки. Результати досліджень узагальнено у статтях, тезах, виступах 

на конференціях, в монографіях. Препарат нанодіоксиду кремнію «Гель-

сорбент» виробляють на НВ ТОВ «Житомирбіопродукт». 

 

УДК: 617.7-005.4:599.323.4:615.216.8 
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА НЕЙРОРЕТИНОПРОТЕКТОРНОЇ АКТИВНОСТІ 

АМПУЛЬНОГО РОЗЧИНУ 1-АДАМАНТИЛЕТИЛОКСИ-3-МОРФОЛІНО-2-

ПРОПАНОЛУ ГІДРОХЛОРИДУ («АДЕМОЛ») ПРИ ІШЕМІЇ-РЕПЕРФУЗІЇ 

ОКА У ЩУРІВ 

Черешнюк І.Л.1,2, Ходаківський О.А.1,3, Прокопенко С.В.2, Загорій Г.В.3 
1Навчально-науково-дослідна лабораторія з доклінічної оцінки нових 

лікарських засобів та біологічно-активних сполук «Фармадар» при 

Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова 
2Науково-дослідний центр Вінницького національного медичного 

університету ім. М.І. Пирогова 
3ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» 

Вступ. Згідно сучасних уявлень, однією із первинних ланок 

патогенезу при ішемії сітківки, є надмірна активація NMDA-
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рецепторів. Нашу увагу привернув препарат на основі  

1-адамантилетилокси-3-морфоліно-2-пропанол гідрохлориду, якому 

притаманна модулювальна дія на надлишкову активність NMDA-

рецепторів. Мета дослідження. Провести комплексну оцінку 

нейроретинопротекторної активності блокатора NMDA-рецепторів на 

моделі ішемії-реперфузії ока у щурів. Матеріали та методи. 

Дослідження нейроретинопротекторної активності 1,0 % ампульного 

розчину 1-адамантилетилокси-3-морфоліно-2-пропанолу гідрохлориду 

(Адемол «Дарниця», Україна) дозою 2 мг/кг внутрішньоочеревинно 

проводили на моделі експериментальної гострої ішемії ока, 

викликаної накладанням ретробульбарної лігатури терміном 60 хв. 

Терапію розпочинали через 30 хв. після моделювання патології із 

кратністю застосування кожні 12 год. Критерії наявної 

нейроретинопротекторної дії: деескалація в сироватці крові 

активності нейрон-специфічної енолази та титру білка S 100, 

зниження в сітківці % клітин з наявними ознаками фрагментованої 

ядерної ДНК (апоптоз), збереження в гомогенатах сітківки пулу 

макроергів, енергетичного заряду на тлі паралельного зниження 

вмісту маркерів оксидативного та нітрозативного стресу. Отримані 

результати. Висновки. Проведене дослідження показало, що у 

гострому постреперфузійному періоді, 1,0 % ампульному розчину  

1-адамантилетилокси-3-морфоліно-2-пропанолу гідрохлориду (Адемол), 

притаманна захисна дія на ішемізовану сітківку, що пов’язано із 

наявністю у препарату цитопротекторних, енергомудулювальних, 

антиоксидантних та антиапоптотичних властивостей. 

 

УДК: 611.325.45.20 
ГІСТОЛОГІЧНА СТРУКТУРА НИРОК ЗА УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ 

АЛКІЛУЮЧОГО ЦИТОСТАТИКА МЕЛФАЛАНУ ТА ВУГЛЕЦЕВИХ 

ЕНТЕРОСОРБЕНТІВ 

Шевчук О.О., Дацко Т.В., Вольська А.С., Курило Х.І., Посохова К.А., 

Ніколаєв В.Г.* 

Тернопільський державний медичний університет, кафедра фармакології 

з клінічною фармакологією, м.Тернопіль 

*Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології  

ім. Р.Є. Кавецького, м.Київ 

Ентеральна сорбційна терапія сьогодні широко застосовується 

для пом’якшення побічної дії хіміотерапії та є частиною терапії 

супроводу у онкологічній практиці. Мета дослідження – дослідити 

вплив вуглецевих ентеросорбентів С1 та С2 на гістологічну структуру 

нирок при застосуванні мелфалану (L-PAM). Матеріали та методи. 
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Дослідження проводили на білих нелінійних щурах масою 200±20 г.  

L-PAM вводили одноразово довенно у дозі 3 мг/кг. Сорбенти С1 

(прототип гемосорбента СКН з насипною вагою 0,28 г/см3 та розміром 

гранул 0,15-0,25 мм) та С2 (прототип гемосорбента ГСГД з насипною 

вагою 0,18 г/см3, розмір гранул 0,15-0,25 мм) вводили 

внутрішньошлунково за допомогою зонда протягом трьох днів до 

введення L-PAM та сім днів після цього з розрахунку 5 мл/кг маси 

щура, що склало 1400 мг/кг сухої ваги для С1 та 900 мг/кг сухої ваги 

для ентеросорбента С2. Розподіл груп: 1 – група інтактних тварин;  

2 – L-PAM, тварини, які отримували цитостатик; 3 – L-PAM +С1, 

тварини, яким для корекції вводили С1; 4 – L-PAM +С2, тварини, які 

отримували додатково С2. На 8-у добу після ін’єкції L-PAM проводили 

забір тканини нирок для подальшого гістологічного дослідження. При 

гістологічному дослідженні кіркової речовини нирки тварини, яка 

отримувала L-PAM, спостерігався помірний набряк капсул 

Шумлянського-Боумена. Просвіти капілярів судинних клубочків були 

дещо розширені (місцями по типу мікроаневризм), ендотеліоцити 

інтими набряклі. Стінки ниркових артерій потовщувалися за рахунок 

плазматичного просочування, що приводило до дифузного помірного 

набряку інтерстицію. Будова ниркових клубочків була збережена. 

Судини клубочків візуалізувалися добре, окремі із них із 

еритростазами. Окремі клітини епітеліального шару звивистих 

канальців зазнавали гіаліново-крапельної та гідропічної дистрофії. У 

тварин, які отримували С1 зберігався помірний набряк капсули 

Шумлянського-Боумена. Спостерігалася реактивна перебудова 

кровозабезпечення тканинних структур нирки. У мікроциркуляторному 

руслі відмічався сладж-феномен. У паренхімі нирок – помірно 

виражена інфільтрація лімфоцитами, сегментоядерними 

лейкоцитами, плазмоцитами. Прояви дистрофії епітеліоцитів 

звивистих канальців були дещо менш виражені. На фоні застосування 

ентеросорбента С2 спостерігалось максимальне покращення 

морфологічної структури нирок. Залишалася незначна реактивна 

перебудова кровозабезпечення тканинних структур нирки. В мозковій 

речовині спостерігалося осередкове венозне повнокрів’я строми та 

слабо виражений нерівномірний інтерстиціальний набряк. Таким 

чином, застосування вуглецевого гранульованого ентеросорбента С2 

призводить до максимально вираженого відновлення гістологічної 

структури нирки та має суттєві переваги порівняно з сорбентом С1 за 

умов застосування алкілуючого цитостатика мелфалану. 
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УДК: 611.018.74-008.6:618.36-085 

ПРИНЦИПИ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ 

ДИСФУНКЦІЇ В УМОВАХ ПЛАЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ 

Шелестова О.О., Мамчур В.Й. 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 

Кафедра фармакології та клінічної фармакології 

Плацентарна недостатність (ПН) – це клінічний синдром, 

зумовлений морфологічними і функціональними змінами в плаценті, 

який проявляється порушенням стану плода та його розвитку, а також 

призводить до численних ускладнень пологів та високої перинатальної 

смертності плоду. Розрізняють 3 форми ПН:1) гемодинамічна, 

пов’язана з порушеннями в матково-плацентарному і плодо-

плацентарному басейнах; 2) плацентарно-мембранна, яка полягає в 

зниженні здатності плацентарної мембрани до транспорту метаболітів; 

3) клітинно-паренхиматозна, яка обумовлена змінами клітинної 

активності трофобласту і плаценти. Одним з головних факторів 

формування ПН є ендотеліальна дисфункція. Супутні артеріальна 

гіпертензія, варикозна хвороба, цукровий діабет, метаболічний 

синдром та інші екстрагенітальні захворювання індукують 

ендотеліальну дисфункцію та порушення матково-плацентарного 

кровотоку, гіперкоагуляцію та підвищений рівень вазоконстрикторів, що 

обумовлює розвиток трофічної та дихальної недостатності плоду. При 

цьому ефективного лікування цього найбільш поширеного ускладнення 

вагітності на сьогодні не існує. Існуючими протоколами для 

забезпечення нормальної життєдіяльності і розвитку плоду 

передбачена терапія, спрямована на покращення матково-

плацентарного кровообігу та реологічних властивостей крові (еуфілін, 

трентал, реополіглюкін, гепарин, діпіридамол, актовегін, інстенон, 

есенціале, гіпербарична оксигенація, озонотерапія, тощо). Арсенал 

медикаментів достатньо великий, але не завжди їхній ефект 

спрямований на нормалізацію функції ендотелію судин. Отже, пошук 

нових шляхів щодо фармакологічної корекції ендотеліальної 

дисфункції, розвиненої на тлі ПН під час вагітності залишається 

актуальним завданням сучасної фармакології. У цьому напрямку 

одним з найбільших перспективних підходів є раціональне 

застосування препаратів з мембранопротекторними, антигіпоксичними 

та антиоксидантними властивостями, а також засобів, здатних 

впливати на синтез ендогенного оксиду азоту як ефективного 

регулятора кровообігу в організмі на усіх його рівнях, зокрема капі кору 

(комбінація мельдонію та γ-бутиробетаїну) і гіпертрилу -(бромід 1  
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(β фенілетил) 1,2,4 триазолій) – нового антиангінального, 

кардіоселективного β адреноблокатора з антигіпертензивною, 

вазодилятуючою, протиішемічною та антиоксидантною активністю. 

 

УДК: 615.212.3 
ВПЛИВ КАПСАЇЦИНУ ТА КАПСАЗЕПІНУ НА АНТИНОЦИЦЕПТИВНИЙ 

ЕФЕКТ ПІРОДАЗОЛУ ТА КЕТОРОЛАКУ 

Ядловський О.Є. 

Київський міжнародний університет 

Кафедра управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів 

Вступ. Больові синдроми є одними з найбільш розповсюджених і 

призводять до страждань, інвалідизації та значних економічних втрат. 

Тому пошук нових знеболюючих засобів, о переважають інснуючи за 

ефективністю та/чи безпекою, а також оптимізація фармакотерапії 
болю з врахуванням особливостей їх фармакодинаміки є важливим та 

актуальним. Мета дослідження. Вивчення ванілоїдного компоненту 

фармакологічної дії нового неопіоїдного анальгетика піродазолу та 
кеторолаку. Матеріали та методи.Дослідження проведено на білих 

мишах самицях вагою (22 ± 3) г. антиноцицептивну активність 
оцінювали на моделі «гаряча пластина» (супраспінальний рівень 

антиноцицептивного ефекту). В якості фармакологічних аналізаторів 
були використані агоніст TRPV1 капсаїцин (Sigma), 1 мг/кг п/ш, та 

агоніст TRPV1 капсазепін (Sigma), 15 мг/кг, п/ш. підшкірно, як 
антагоніст. Аналізатори вводили у вигляді водно-спиртової емульсії. У 

якості аналгетиків використовувались новий неопіоїдний анальгетик 

піродазол 3,2 мг/кг, п/о та кеторолак 0,7 мг/кг п/о, яківводили за 
схемою: аналгетик і через 30 хв аналізатор; аналгетик та аналізатор 

одночасно (спочатку анальгетик, потім аналізатор). Оцінку 
антиноцицептивної активності проводили через 30 та 60 хв після 

введення аналгетика. Отримані дані підлягали статистичній обробці. 
Отримані результати. Виявлено здатність агоністу капсаїцину 

потенціювати антиноцицептивний ефект піродазолу на 
супраспінальному рівні на 82,7%-153,7%. Блок ванілоїдних рецепторів 

капзацепіном навпаки істотно знижує аналгезуючий ефект піродазолу в 
експерименті до (8,8%). Для кеторолаку попереднє введення як 

капсаїцину, так і капзацепіну значно знижує антиноцицептивний ефект. 

Висновки. Виявлено здатність капсаїцину та капсазепіну моделювати 
антиноцицептивний ефект піродазолу та кеторолаку на моделі „гаряча 

пластина”. Відмінність прояву антиноцицептивної дії аналгетиків на 
фоні агоністів та агоністів TRPV1, можна пояснити, як різною хімічною 

будовою структур, так і різноманітністю підгруп ванілоїдного рецептору. 
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УДК: 616.314.17 – 008.1 – 092 – 085.27 

СУЧАСНИЙ СТАН ПИТАНЬ ПАТОГЕНЕЗУ ПАРОДОНТИТУ ТА ЙОГО 

ФАРМАКОКОРЕКЦІЇ 

Гордійчук Д.О. 

Харківський національний медичний університет 

Кафедра фармакології та медичної рецептури 

По мірі вдосконалення наукових та медичних знань, в останні 

роки значно розширені можливості в  діагностиці, з’ясовані нові 

причинно-наслідкові зв’язки, механізми розвитку та варіанти 

клінічного перебігу  захворювань пародонту. Відомо, що патогенез 

хвороб пародонту складається з ланки екзогенних та ендогенних 

факторів, які сприяють деструктивним змінам в навколозубних 

тканинах. У наукових працях приводяться достовірні факти, котрі 

підтверджують сукупну дію місцевих  та загальних чинників при 

розвитку запально-дистрофічних захворювань пародонту. Так, 

першочерговим проявом патології є розвиток септичного запалення, 

що в подальшому активно призводить до деструктивних змін 

пародонтальних  тканин. Останнім часом все більш актуальними є 

пошук, розробка та впровадження засобів для профілактики та 

лікування захворювань пародонту. Сучасна тенденція має напрям 

максимального використання консервативних методів, що 

досягається шляхом застосування високоефективних лікарських 

засобів різних фармакологічних груп.  Фармакотерапія пародонтиту 

передбачає комплексний підхід, котрий здатен впливати на етіо- та 

патогенетичний чинники розвитку захворювання. Одними із найбільш 

перспективних у застосуванні фармакотерапевтичними засобами є 

пародонтопротектори, котрі здатні підвищувати резистентність тканин 

пародонту до негативного впливу оточуючих факторів, що порушують 

морфофункціональний стан зубощелепної системи. Беручи до уваги 

значний розвиток наукових відкриттів у пошуку, розробці та 

впровадженні антиоксидантної терапії в стоматологічну практику, 

можливо стверджувати про необхідність застосування саме таких 

препаратів у комплексному лікування захворювань пародонту. 
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УДК: 615.035.1/616.24-002.511 
ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ВІЛ-АСОЦІЙОВАНОГО 

ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО МЕНІНГОЕНЦЕФАЛІТУ 

Давидюк А.В., Карташова С.В. 

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця 

Кафедра фармакології 

Київський обласний протитуберкульозний диспансер 

Вступ. В останні роки в Україні одночасно прискореними темпами 

розвиваються епідемії двох соціально небезпечних інфекцій – 

туберкульозу і ВІЛ/СНІДу, що часто уражають одні й ті ж групи 

населення. Зокрема, зросла кількість хворих на ВІЛ-асоційований 

менінгоенцефаліт. Мета дослідження. Оцінити ефективність 

комплексного лікування хворих на ВІЛ-асоційований туберкульозний 

менінгоенцефаліт із застосуванням антимікобактеріальної (АМБТ) та 

антиретровірусної (АРТ) терапії. Матеріали та методи. 

Проаналізовані історії хвороби 17 хворих на ВІЛ-асоційований 

туберкульозний менінгоенцефаліт, що знаходились на лікуванні в 

відділенні для лікування пацієнтів з ВІЛ-інфекцією та позалегеневими 

формами туберкульозу Київського обласного протитуберкульозного 

диспансеру в період з 2014 по 2016 роки. Всім пацієнтам проводились 

загальноклінічні аналізи крові, сечі, імунологічні обстеження, аналіз 

ліквору, МРТ головного мозку. Лікування хворих проводилось згідно з 

наказом № 1039 МОЗ України від 31.12.2014 року. Хворі отримували 

не менше чотирьох АМБП. Антиретровірусна терапія (АРТ) 

призначалася через 2-8 тижнів після початку лікування, після 

стабілізації загального стану пацієнта. Всім хворим, незалежно від 

кількості СД4 клітин, профілактично призначався ко-тримоксазол, 

флуконазол. Для підвищення ефективності лікування пацієнти 

отримували дексаметазон. Отримані результати. Усі хворі поступали 

до відділення в тяжкому, або середньої тяжкості стані. Скаржилися на 

невиносні головні болі, запаморочення, виражену слабкість, 

немічність, сплутаність свідомості, зниження пам’яті, гектичну або 

фебрильну температуру тіла, неможливість самостійно пересуватися. 

У 10 хворих були моно-, гемі- чи парапарези. При МРТ головного 

мозку у хворих були виявлені численні вогнищеві ураження у різних 

відділах головного мозку, розширення лікворних просторів.  

В результаті проведеного інтенсивного лікування відмічається значне 

покращання у 16 (94,1 %) пацієнтів: зникли або значно зменшились 

ознаки інтоксикації, нормалізувалась температура тіла, зникли або 

зменшились головні болі, покращилась пам’ять, зменшилися прояви 

парезів. На МРТ відмічається зменшення кількості вогнищ у всіх 
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відділах головного мозку, зникнення парафокальної інфільтрації та 

ознак набряку головного мозку. Висновки. Таким чином, комплексне 

лікування хворих на ВІЛ-асоційований туберкульозний 

менінгоенцефаліт із застосуванням АМБТ і АРТ дозволяє досягти 

вираженої позитивної динаміки. 

 

УДК: 616.12-008.331.1: 616.12-007.61: 615.22 
МЕТАБОЛІЧНИЙ ПРЕПАРАТ ТІОТРИАЗОЛІН У КОМПЛЕКСНІЙ 

ФАРМАКОТЕРАПІЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ 

Казак Л.І.1, Загородний М.І.2, Дяченко В.Ю.1, Дорошенко А.М.1, 
Віжунов В.Л.1 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 
1Кафедра фармакології  

2Кафедра внутрішньої медицини №3 

Вступ. Завдяки розробці та впровадженню у медичну практику 

нових антигіпертензивних лікарських засобів, проведенню 

багатоцентрових контрольованих двійних сліпих досліджень, розробці 

методів лікування артеріальної гіпертензії (АГ), що ґрунтуються на 

принципах доказової медицини, покращилося лікування пацієнтів з 

АГ, а також доведено можливість позитивного впливу фармакотерапії 

на перебіг захворювання та його наслідків. При АГ розвивається 

симптомокомплекс гіпертрофії міокарду лівого шлуночка (ГЛШ), що є 

найбільш частим фактором ризику розвитку серцево-судинних 

ускладнень, маркером підвищеної смертності при серцево-судинних 

захворюваннях. Значний теоретичний і практичний інтерес має 

впровадження в медичну практику нового оригінального вітчизняного 

препарату метаболічної природи   тіотриазоліну. Наявність в хімічній 

структурі цього лікарського засобу сірки, триазолових кілець і 

метильної групи обумовлює різнобічну фармакологічну активність. 

Мета дослідження. Оптимізувати лікування хворих на АГ ІІ стадії 

шляхом застосування метаболічного препарату тіотриазоліну в 

комплексній антигіпертензивній терапії. Матеріали та методи. У 

дослідженні взяли участь 157 хворих на АГ ІІ стадії. В першій групі 

пацієнти отримували метаболічний препарат тіотриазолін по 10 мг 

тричі на день та препарати базової антигіпертензивної терапії – 

карведилол та індапамід. У другій групі хворі отримували тільки 

базові препарати. Отримані результати. Застосування тіотриазоліну у 

комплексній фармакотерапії АГ протягом 6 місяців підвищувало 

вираженість регресу ГЛШ. При сумісному застосуванні тіотриазоліну з 

карведилолом та індапамідом спостерігалося зменшення товщини 

задньої стінки лівого шлуночка на 10,7% та міжшлуночкової 
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перегородки на 7,7%, порівняно із пацієнтами, яким призначили 

тільки карведилол з індапамідом. Висновки. Таким чином, лікареві на 

сучасному етапі доступний значний перелік засобів для лікування 

пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, що 

супроводжуються ГЛШ, ремоделюванням міокарду. Такими засобами 

є інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту, блокатори 

рецепторів ангіотензину, діуретики, бета-адреноблокатори, а також 

засоби метаболічної терапії тіотриазолін. 

 

УДК: 615.221.015.23:616.12-008.46-036]-053.9 

ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО ПРЕПАРАТУ «ТІОДАРОН» НА ДИНАМІКУ 

ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ НА ІХС ПОХИЛОГО ТА 

СТАРЕЧОГО ВІКУ 

Крайдашенко О.В., Свинтозельський О.О. 

Запорізький державний медичний університет 

Кафедра клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії та 

косметології 

Одним з методів оцінки ефективності лікування ІХС є визначення 

показника якості життя (ПЯЖ). ПЯЖ є інтегральним показником, на 

який впливають не лише фізичний стан хворого, а й психологічні, 

емоційні та соціальні фактори. ПЯЖ визначається самим хворим в 

залежності від ступеня задоволеності різними аспектами свого життя і 

відображає реальний стан здоров'я людини. Метою нашого 

дослідження є вивчення впливу комплексного препарату 

«ТІОДАРОН» «ГАЛИЧФАРМ» (Україна) – (комбінація аміодарону з 

тіотриазоліном) на ПЯЖ при лікуванні стенокардії напруги  з 

порушенням ритму та ХСН ІІ ст. у осіб старших вікових груп. У 

дослідження включено 38 хворих, середній вік 68,4±3,7 р., із 

стенокардією наруги ускладненої постійною формою фібриляції 

передсердь з шулуночковими екстрасистолами ІІІ класу. В основній 

групі (n=18) хворі отримували «ТІОДАРОН». У контрольній групі  

(n =20) хворі отримували «КОРДАРОН» «SANOFI» (Франция). ПЯЖ 

вивчали за універсальним опитувальником SF-36 та Мінесотським 

опитувальником якості життя хворих з хронічною серцевою 

недостатністю. Після 4-х тижневого курсу терапії відзначається 

вірогідне покращення ПЯЖ за Мінесотським опитувальником на 

43,7% в основній групі та на 41,2 % в контрольній групі. Згідно 

опитувальника SF-36, найбільш виражені вірогідні зміни 

спостерігалися за такими показниками як рівень соціального 

функціонування - SF (+61,0 % у основній групі та +54,7 % у 
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контрольній групі), вплив фізичного стану на рольове функціонування 

- RP (+62,0 % та +43,2 %) та збільшення спроможності до фізичних 

навантажень - PF (+58,6 % та 49,8 %). Аналізуючи отримані дані, 

можна стверджувати, комбіноване застосування комбінації 

аміодарону з тіотриазоліном призводить до більш вираженого і 

тривалого підвищення ПЯЖ у осіб похилого та старечого віку хворих 

на стенокардію напруги  з порушенням ритму та ХСН ІІ ст. 

 

УДК: 616.728.3-002-007.24-085.036 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 

ОСТЕОАРТРОЗА КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ 

Красько Н.П., Белай И.М., Мягков А.П., Титоренко С.Г. 

Запорожский государственный медицинский университет 

Кафедра клинической фармакологии, фармации, фармакотерапии и 

косметологии 

Остеоартроз (ОА) является самой распространенной формой 

суставной патологии, характеризующихся дегенерацией суставного 

хряща и сопутствующими изменениями субхондральной области, 

синовиальной оболочки, связок, капсулы и периартикулярных мышц. 

Лечение ОА направлено на уменьшение болевого синдрома (БС) и 

воспаления, снижение частоты обострений, улучшение качества 

жизни, которые осуществляют методами общего (медикаментозное 

лечение) и местного действия. Основным методом остается терапия 

нестероидными противовоспалительными средствами (НПВС), 

недостатком которой является необходимость приема препаратов 

длительное время, что приводит к увеличению ее стоимости и 

повышению риска побочных эффектов. Одним из локальных методов 

лечения ОА является ортовольтная рентгенотерапия (ОВРТ). Цель 

исследования - проведение сравнительной оценки эффективности 

лекарственной терапии и ОВРТ в лечении БС и скованности суставов 

при ОА коленных суставов. Материалы и методы: Проспективное 

исследование с параллельным набором в период 2009-2015 гг. 

включало 181 пациента, имевших критериально достоверные 

клинические признаки первичного моноартроза коленного сустава с 

рентгенологическим подтверждением диагноза (по Kellgren-Lawrence) 

и функционального класса ОА; старше 30 лет; компенсированы 

соматически. Пациентам группы исследования проводили ОВРТ в 

условиях радиологического отделения КУ «Запорожская областная 

клиническая больница» на рентгенотерапевтическом аппарате  

«РУМ-17» типа РУТ-250-15-2 в диапазоне напряжения генерирования 
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180 кВ. Разовые дозы составляли 0,44 Гр; за курс лечения  

10 сеансов; суммарные дозы 4,4 Гр. Пациенты контрольной группы 

получали амбулаторное лечение медикаментозными препаратами 

(НПВС). Монотерапию НПВС - диклофенаком (Diclofenac, Фармак) по 

150 мг в течение 14 дней; другие препараты, относящиеся к группе 

НПВС (нимесил, мовалис и др.), применяли в лечебной дозе, 

эквивалентной 100 мг в сутки в перерасчете на диклофенак. 

Критерии эффективности: эффект оценивали по количественным 

показателям по шкале ВАШ (визуально-аналоговая шкала) в покое 

(мм), WOMAC (баллы) по 3 градациям; индекс Lequesne (баллы) - 

показатель, оцениваемый по 6 экспертным признакам. Значимость 

различий определяли с помощью критерия Стьюдента для парных 

наблюдений в зависимости от характера распределения. Динамика 

изменения БС на этапах наблюдения с помощью инструментов 

количественной оценки ВАШ, WOMAC A и Lequesne index при 

использовании всех схем лечения на момент окончания лечения 

была одинаковой. Различия по ВАШ статистически значимы в пользу 

ОВРТ, но клинически - малосущественны. Наиболее значимые 

различия динамики тяжести БС в пользу ОВРТ. Начиная с первого 

месяца, эти различия приобрели клиническую значимость, разница 

достигла максимума к третьему году наблюдения (Р<0,0001). 

Подобная динамика прослеживается и при измерении БС другими 

шкалами, с тем отличием, что за трехлетний период наблюдения 

после стандартного лечения полуколичественная оценка этого 

симптома ухудшилась по сравнению с исходной. При этом 

регистрировалось отсутствие существенных, с клинической точки 

зрения, различий динамики БС при использовании НПВС. Выводы: 

стабильный обезболивающий и противовоспалительный эффект при 

лечении ОА коленных суставов стандартными средствами (НПВС) 

сохраняется не более 6 мес., после чего происходит возобновление 

БС, прогрессирование дегенеративных изменений в хряще. ОВРТ в 

лечении хронического БС оказывает выраженное анальгетическое и 

противовоспалительное действие, способствует восстановлению 

подвижности в суставах. Терапевтический эффект после окончания 

курса ОВРТ сохраняется в течение 3 лет. Побочных эффектов при 

проведении ОВРТ не выявлено, что свидетельствует о его 

безопасности, хорошей переносимости. 
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УДК: 615.9 
КЛЮЧОВІ ІНТЕГРАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ТОКСИЧНОЇ ДІЇ ЛІКАРСЬКИХ 

ЗАСОБІВ 

Лук'янчук В.Д., Матвєєва О.В., Савченко Н.В. 

ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» 

ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України» 

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця 

В основі неспецифічних механізмів токсичної дії ліків будь-якого 
походження лежить їх хімічна або фізико-хімічна взаємодія з 
рецепторним апаратом біосубстратів, які представлені головним чином 
фрагментами молекул білків, в тому числі біотрансформуючих ензимів, 
транспортних протеїнів, а також ліпопротеїдів, фосфоліпідів, 

нуклеїнових кислот,  полісахаридів. Процес взаємодії молекули 
лікарського засобу (ліганда) за умов абсолютного чи відносного 
передозування із зв'язуючими центрами рецепторів біосубстрата у 
багатьох випадках є зворотнім та потребує структурної перебудови 
останнього, що включає елементи розпізнавання ксенобіотика білком 
та адаптації до взаємодії з ним. При цьому край важливим аспектом є 
питання, що пов'язані з оцінкою конформаційних переходів білкової 
молекули та вивченням будови її зв'язуючих центрів. В лікарській 
токсикології для характеристики механізму токсичної дії лікарського 
засобу варто зважати на наступні постулати. По-перше, - токсична дія 
ліків пропорціональна кількості активних рецепторів, що взаємодіють з 
токсикантом. По-друге, токсичність ліків пропорційна афінності їх 
взаємодії з “активними” рецепторами та значенню біологічної системи, 
що піддається токсичному пошкодженню, для підтримки гомеостазу 
організму. Окремі компоненти інтегральних механізмів дії ліків в 
міжклітинному просторі реалізуються у вигляді електролітних 
порушень, зміною кислотно – лужної рівноваги, інактивації структурних 
елементів міжклітинної рідини,  зрушень осмотичного тиску крові. При 
токсичній дії ліків на структурні елементи клітин відбувається їх 
структурно -  функціональні зміни, при взаємодії з білками порушується 
їх транспортна, структурна та ензиматична функції. 

 

УДК: 616.441- 085.272:546.23] -036 
ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТОВ СЕЛЕНА НА ТЕЧЕНИЕ АУТОИММУННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Михайлик Е. А. 

Запорізький державний медичний університет 

Кафедра клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії і косметології 

Вступ У зонах з вираженим дефіцитом селену відзначається 
більш висока захворюваність тиреоїдитом, що обумовлено 
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зниженням активності селензалежної глутатіонпероксидази в клітинах 
щитовидної залози. Ці ферменти також пов'язані з функцією імунної 
системи. Навіть м'який дефіцит селену може сприяти розвитку та 
прогресуванню аутоімуних захворювань щитовидної залози. Метою 
дослідження стале  визначення рівня тиреоїдних гормонів, АТ-ТПО, 
АТ-ТГ на тлі прийому препарату Селен-Активний. Матеріали та 
методи. Обстежено 40 пацієнтів з підтвердженим діагнозом АІТ. Хворі 
були розділені на 2 групи по 20 чоловік. Всім учасникам проводили 
фізикальне обстеження, ультразвукове дослідження щитовидної 
залози, визначення рівнів тиреоїдних гормонів, ТТГ, АТ-ТПО, АТ-ТГ. 
Протягом 3 місяців пацієнти обох груп приймали тиреоїдині гормони з 
урахуванням тяжкості гіпотиреоза. Хворі другої групи додатково 
приймали препарат селену (Селен-Активний) по 2 таблетки 2 р/д. 

Використано непараметричні критерії порівняння, розраховані 
медіана, помилка медіани. Для визначення достовірності 
відмінностей використовували W-критерій Уілкокосна. 

Результаты. Таблица. Рівень  аутоантител к ТПО та ТГ в процесі  

проводимої терапії 

Групи, 
(n=20) 

Показники 

Статистичні показники (МЕ/мл) 

Медіана Помилка 

АТ-ТПО АТ-ТГ 
АТ-
ТПО 

АТ-ТГ 

1-а  група До 162,6 324,7 17,4 44,7 

Після 126,2 241,5 13,7 38,1 

2-а  група До 154,8 353,6 16,4 48,5 

Після 93,1 195,1 10,3 25,3 

Висновки Згідно отриманим результатам, у хворих на АІТ прийом 

препарату Селен-Активний по 2т 2 р / д (200 мг / добу) забезпечував 

значне зниження рівня АТ-ТПО, АТ-ТГ. Це свідчить про доцільність 

включення препаратів селену в схеми лікування АІТ. 

 

УДК: 616-092-06:616.13/.14]-085.225:546.32]-36 
РОЛЬ КАЛИЙСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ В ТЕЧЕНИИ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ АССОЦИИРОВАННЫХ С СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Михайлик Е.А., Уколова К.А., Привалова Я.М. 

Запорожский государственный медицинский университет 

Кафедра клинической фармакологии, фармации, фармакотерапии и 

косметологии 

Вступление. В последнее время в исследованиях недостаточно 

акцентируют внимание на стратегии профилактики и коррекции  

дефицита калия (К) в патогенезе различных заболеваний. Несмотря 
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на давно известные данные К о роли в снижении риска развития 

жизнеугрожающей аритмии, имеющаяся доказательная база 

свидетельствует также о таком эффекте повышенного поступления 

калия в организм, как снижение артериального давления (АД). 

Отсутствие четких унифицированных подходов при гипокалиемии 

привело к существенной недооценке целого ряда клинических 

ситуаций, в которых применение препаратов калия могло бы 

улучшить течение патологических состояний. Цель исследования. 

Определить влияние препаратов  К на показатели артериального 

давления у пациентов с гипертонической болезнью и сопутствующей 

патологией. Материалы и методы. Для проведения исследования на 

базе терапевтического отделения ГКБ № 6 г. Запорожья за период с  

20.05.16-20.08.16 было отобрано 78 пациентов, из них 26 пациентов с 

ГБ(гипертонической болезнью) 2-3 степени, 26 пациентов с ГБ  

2-3 степени и СД(сахарным диабетом) 2 типа, 26 пациентов с ГБ и 

ДЭП (дисциркуляторной энцефалопатией). При поступлении средние 

значения АД и К составляли соответственно: 166/94 мм.рт.ст. и 

4,1±0,16 ммоль/л; 170/106 мм.рт.ст. и 3,7±0,14 ммоль/л; 174/110 мм.рт.ст. 

и 3,9±0,15 ммоль/л. Все пациенты были рандомно разделены на 

основную и контрольную группы, в каждой из которых 3 подгруппы, 

согласно нозологиям. Средний возраст пациентов составил 69 лет. 

После проведенного комплексного обследования, учитывая 

действующие протоколы, была назначена терапия, исключая 

ингибиторы АПФ. Пациенты основной группы, помимо стандартного 

лечения дополнительно получали панангин, в дозировке по  

1 таблетке (300 мг) 3 раза в сутки, с обязательным контролем уровня 

калия 1 раз в месяц. По прошествии двух месяцев были оценены 

результаты. Статистическая обработка данных осуществлялась с 

помощью программы «Excel» и t-критерия Стьюдента. Результаты. 

Уровень АД и К у пациентов в основной группе составил: в  

1 подгруппе (пациенты с ГБ) 148/90 мм.рт.ст. и 4,6±0,18 ммоль/л. Во  

2 подгруппе(ГБ+СД) 154/94 мм.рт.ст. и 4,1±0,16 ммоль/л. В  

3 подгруппе(ГБ+ДЭП) 156/92 мм.рт.ст. и 4,3±0,17 ммоль/л. В 

контрольной группе: 1 подгруппа (ГБ) 154/94 мм.рт.ст. и 4,1 ммоль/л. 

2 подгруппа(ГБ+СД) 158/96 мм.рт.ст. и 3,7 ммоль/л. 3 подгруппа 

160/96 мм.рт.ст. и 3,9 ммоль/л. Выводы. У всех пациентов  снизился 

уровень АД, по сравнению с исходными данными, но у пациентов в 

основной группе, которые  получали панангин было отмечено 

дополнительное снижение АД (систолического 4,6 мм.рт.ст и 

диастолического на 3,3 мм.рт.ст) по сравнению с контролем. 

Примечательно, также, что у пациентов с ГБ без сопутствующей 
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патологии уровень К был изначально выше, по сравнению с  другими 

группами. При этом самые низкие значения уровня К до и после 

терапии панангином наблюдались у пациентов с ГБ+СД основной 

группы. Таким образом, мы можем сделать вывод, что 

дополнительный прием препаратов калия у пациентов с ГБ и 

сопутствующими патологиями, не только повышает уровень калия 

сыворотки крови , но и опосредованно снижает АД. 

 

УДК: 615.279:616.94 
АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРО-ХІМІЧНОГО ОКИСЛЕННЯ КРОВІ 

В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ СЕПТИЧНИХ СТАНІВ 

Саржевська А.В.1, Саржевський О.Н.2, Куренков А.М.3 
1Запорізький державний медичний університет. Кафедра клінічної 

фармакології, фармації, фармакотерапії і косметології 
2КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня» ЗОР відділення трансфузіології 

3Українська асоціація спеціалістів з еферентних методів терапії 

Вступ: в інтенсивній терапії однією з найбільш загрозливих 

патологій є сепсис – системна запальна реакція як відповідь на 

локальний інфекційний процес. Сепсис зустрічається у 1-2 з 1000 

хірургічних хворих, у відділеннях гнійної хірургії суттєво частіше- до 

20%. Сепсис в 2 рази частіше зустрічається у чоловіків, причому у віці 

30-60 років. У літніх людей та дітей сепсис виникає частіше, а перебіг 

більш важкий. Летальність при сепсисі досягає 60%, а при 

септичному шоці – 90%.  Все частіше зустрічаються штами бактерій, 

що є стійкими або нечутливими до сучасних антибактеріальних 

препаратів. У таких випадках необхідно розглядати альтернативну 

терапію, яка б стала ефективною в боротьбі зі стійкими штамами 

інфекції. Мета дослідження: підвищення ефективності 

антибактеріальної терапії при всіх видах важких септичних станів. 

Матеріали та методи: проведене лікування 58 хворих (32 чоловіка та 

26 жінок) з різними видами септичних станів. У цих хворих було 

висіяно такі збудники сепсису: Staphylococcus aureus – у 32 осіб 

(55,2%), Streptococcus – у 13 осіб (22,4%), Pseudomonas aeruginosa – 

у 8 осіб (13,8%), змішана флора – у 5 осіб (8,6%). На тлі 

антибіотикотерапії, що була малоефективною, всім особам 

проводився курс інфузій гіпохлориту натрію у 0,06% розчині в об’ємі 

200 мл кожні 12 годин протягом 7-10 днів. Отримані результати: У всіх 

хворих спостерігалась нормалізація температури тіла протягом  

2-4 діб, у 20 хворих (34,5%) – нормалізація АТ протягом 2-3 діб, 

нівелювання симптомів дихальної недостатності – у 39 осіб (67,2%), 

нормалізація частоти серцевих скорочень протягом 4-5 діб – у 45 осіб 
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(77,6%). Висновок:  таким чином використання інфузій гіпохлориту 

натрію у 0,06% розчині в об’ємі 200 мл 2 рази на добу протягом  

10 днів в комбінації з антибактеріальною терапією дозволяє 

ефективно боротись зі стійкими штамами бактеріальних інфекцій, а 

також швидко купувати прояви ендогенної інтоксикації. 

 

УДК: 615.225.2.03:33 
ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КЛІНІЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

КОМБІНОВАНИХ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

Стречень С.Б., Заремба А.П. 

Одеський національний медичний університет 

Кафедра загальної та клінічної фармакології 

Вступ. Останні десятиріччя характеризуються значним зростанням 

серцево-судинних захворювань, в тому числі і артеріальної гіпертензії 

(АГ), яка є серйозною клінічною проблемою і суттєвим фактором 

розвитку небезпечних і затратних хвороб (інсульт, інфаркт міокарду, 

серцева і ниркова недостатність). Мета дослідження. На основі 

дослідження клінічного перебігу та економічного аналізу здійснити 

порівняльну оцінку різних схем комбінованої антигіпертензивної терапії 

з метою оптимізації лікування. Матеріали та методи. Проведений 

ретроспективний аналіз лікарських призначень 40 хворим 

терапевтичного і кардіологічного відділень з АГ ІІ і ІІІ стадій (вік хворих 

– 40-70 років; тривалість АГ – більше 10 років). Оцінювали суб’єктивні, 

фізикальні, лабораторні показники, визначення товщини інтима-медіа, 

діаметр та швидкість кровотоку на сонній та плечовій артеріях, 

показники ехокардіоскопії. Клініко-економічні методи включали аналіз 

«витрати-ефективність» та «витрати-користь». Отримані результати. 

Слід зауважити, що серед пацієнтів, які отримували комбіновану 

терапію, переважна кількість (більше 90%) отримувала 2 препарати, які 

представлені наступними комбінаціями: іАПФ+тіазидний діуретик; 

іАПФ+АК; АРАII+тіазидний діуретик; АРАII+АК. Дані комбінації 

дозволяють швидше стабілізувати стан хворого, нормалізувати та 

утримувати показники артеріального тиску на рівні необхідних 

референтних значень. Відповідно, параклінічні дослідження виявили: 

зменшення протеїнурії, стабілізацію прогресування та зменшення рівня 

судинного кровотоку, товщини судинної стінки, товщини 

міжшлуночкової перегородки та задньої стінки лівого шлуночка. 

Висновки. Застосування фіксованих комбінованих ліків призводить до 

кращої ефективності та безпеки, підвищує якість життя хворих та їх 

схильність до лікування, є менш затратним і забезпечує меншу 

вартість повноцінного  та якісного життя. 
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УДК: 616.1-008.46-005.98-085.254.1/.835.3 
ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ РЕФРАКТЕРНЫХ ОТЕКОВ 

Стречень С.Б., Погорелая И.В., Видавская А.Г., Полуденко А.А., 

Трегуб Т.В. 

Одесский национальный медицинский университет 

Кафедра общей и клинической фармакологии 

Сегодня уровень «сверхсмертности» от болезней системы 

кровообращения вызывает огромную тревогу. Прогнозирование 

основных показателей оценки здоровья к 2030 г. свидетельствует о 

сложности этого процесса и необходимости комплексного 

адекватного лечения. Болезни сердца способствуют 

прогрессированию сердечной недостаточности (СН), которая 

осложняется рефрактерными отеками (РО). Целью работы было 

выявить наиболее эффективную, малоинвазивную и экономически 

доступную схему лечения больных с СН II Б - III ст., III - IV ФК по 

NYHА с РО. Исследование базировалось на результатах лечения 

больных терапевтического отделения ГКБ № 1 г. Одессы. Пролечено  

48 больных (28 мужчин, 20 женщин) СН II Б - III ст., ФК III - IV со 

значительными РО. Возраст больных от 63 до 78 лет. В работе, как 

базовые лекарственные препараты, были использованы: фуросемид, 

спиронолактон, эуфиллин и 0,9 % раствор NaCl в двух различных 

схемах введения. Кроме базовых препаратов, использовали: 

ингибиторы АПФ, бета-адреноблокаторы, антагонисты кальциевых 

каналов, антагонисты рецепторов ангиотензина II, сердечные 

гликозиды, статины, антиагреганты и антикоагулянты. Больные были 

рандомизированы на 2 группы. В I группе пациенты получали 

фуросемид 1 % 4 мл в/в болюсно после в/в капельного введения 

эуфиллина 2 % 5 мл, разведенного в 100 мл 0,9 % р-ра NaCl и 

спиронолактон 100-200 мг в 2 приема в первой половине дня (100 мг 

в комбинации с ингибиторами АПФ). Во II группе больные получали в 

течение 2,5-3 часов в/в капельно фуросемид 1 % 4 мл с эуфиллином 

2 % 5 мл, разведенные в 100 мл 0,9 % р-ра NaCl через день, в 

сочетании со спиронолактоном по той же схеме, что и в I группе.  

В результате лечения у 20 больных (83,3 %) І группы наблюдалось 

незначительное уменьшение отеков и отсутствие эффекта от 

терапии у 4 больных (16,7 %). Во II группе наблюдалось 

значительное уменьшение отеков у 19 больных (79,2 %) и 

постепенное исчезновение их у 5 больных (20,8 %). Таким образом, 

проведенное исследование показало наиболее эффективную схему 

лечения (в/в капельная инфузия в течение 2,5-3 часов фуросемида  

1 % 4 мл с эуфиллином 2 % 5 мл, разведенных в 100 мл 0,9 % р-ра 
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NaCl, в сочетании с пероральным приемом спиронолактона), что дает 

лучшие результаты лечения больных СН II Б - III ст., ФК III – IV  

с рефрактерними отеками и является при этом малоинвазивной и 

экономически доступной. 

 

УДК: 616.12–008.331.1:616.24 
ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУШЕНИЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ КАРДИАЛЬНОГО 

РИТМА У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И 

ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 

Тяглая О.С. 

Запорожский государственный медицинский университет 

Кафедра клинической фармакологии, фармации, фармакотерапии и 

косметологии 

Актуальность. Большие эпидемиологические исследования 

показали, что важнейшей причиной летальности больных 

хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОЗЛ) являются 

осложнения ишемической болезни сердца и гипертонической 

болезни (ГБ). Отмечено, что постепенно с возрастом у человека 

развивается от 3 до 7 болезней и более, приводящее к 

потенциальному отягощению каждой из них, причем особенно важно 

отметить, что ассоциация ХОЗЛ и ГБ, по литературным данным 

встречается в 30% всех случаев коморбидности. Роль вегетативной 

нервной системы в развитии ГБ достаточно хорошо изучена, в то же 

время относительно результатов системного анализа вегетативной 

регуляции, позволяющего применять данный метод для оценки 

циркадной активности на фоне бронхиальной обструкции, имеется 

небольшое количество работ с противоречивыми данными. Цель 

исследования: изучить особенности изменения вариабельности 

ритма сердца (ВРС) у пациентов с гипертонической болезнью и 

хронической обструктивной болезнью легких. Материал и методы. 

Было обследовано 32 больных с диагнозом ГБ ІІ стадии и ХОЗЛ ІІ 

стадии без клинически значимой сопутствующей патологии, средний 

возраст 42,15±0,54 года и 15 больных с ГБ. Все пациенты получали 

традиционную терапию, согласно рекомендациям ВОЗ. 

Исследование ВРС проводили утреннее время суток после  

10-минутного отдыха пациентов в положении лежа. Оценивали 

запись электрокардиограммы в течение 5 мин при свободном 

дыхании в положении лежа. Обработку данных производили 

автоматически с помощью метода быстрого преобразования Фурье. 

При анализе ВРС использовали параметры, рекомендованные 

Комитетом экспертов Европейского общества кардиологов и 
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Североамериканского общества стимуляции и электрофизиологии. 

Оценивали временные характеристики ВРС (SDNN – стандартное 

отклонение интервалов R-R (мс); rMSSD – корень квадратный суммы 

квадратов разности величин последовательных пар нормальных 

интервалов R-R; pNN50 – процент соседних интервалов R-R, 

отличающихся друг от друга более чем на 50 мс; HRVTi – отношение 

общего числа интервалов R-R к количеству интервалов с наиболее 

часто встречающейся длительностью – триангулярный индекс), а 

также частотные характеристики (VLF – мощность спектра области 

очень низких частот, LF – мощность спектра области низких частот, 

HF – мощность спектра области высоких частот, LF/HF – показатель 

симпатико-парасимпатического баланса). Статистическую обработку 

результатов выполняли с использованием статистического пакета 

программ “Statistica 7”. Полученные результаты. Проведенный анализ 

спектральных показателей ВРС у больных ХОЗЛ на фоне ГБ показал, 

что ВРС статистически значимо значительно снижается. Так, у 

ГБ+ХОЗЛ, в сравнении с ГБ, оказались достоверно ниже следующие 

показатели: SDNN, rMSSD и pNN50, характеризующие как общую 

ВРС (SDNN), так и ее низкочастотную (SDANN) и высокочастотную 

(rMSSD) компоненты. Циркадные индексы статистических 

показателей ВРС приближаются к 1, что указывает на уменьшение 

амплитуды суточных ритмов активности ВНС. У пациентов с ХОЗЛ на 

фоне ГБ изменения показателей ВРС более выражены, чем при ГБ. У 

них достоверно ниже такие статистические показатели, как SDNN и 

RMSSD, как в дневное, так и в ночное время суток. Снижение rMSSD 

и pNN50 (высокочастотные колебания) у пациентов с ХОЗЛ на фоне 

ГБ свидетельствовало об уменьшении парасимпатических влияний. 

Значительное снижение ВРС у пациентов с ХОЗЛ на фоне ГБ 

существенно увеличивает риск возникновения острых сердечно-

сосудистых заболеваний. Относительно спектрального анализа 

можно отметить уменьшение мощности колебаний ритма сердца во 

всех областях спектра, причем наибольшие изменения наблюдают в 

диапазонах LF и HF колебаний. Циркадные колебания спектральных 

показателей ВРС также снижаются. У этих пациентов в дневное и 

ночное время суток соотношение LF/HF и величина LFn существенно 

выше, чем у молодых людей, что свидетельствует о преобладании 

симпатической части ВНС. У пациентов с ХОЗЛ на фоне ГБ 

достоверно ниже мощность колебаний в диапазоне LF днем и HF – 

ночью. Регресс мощности высокочастотной компоненты ритма 

сердца (HF) подтверждает положение о снижении парасимпатических 

влияний на сердце у этих пациентов. Снижение мощности LF 
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компоненты ритма сердца свидетельствует об уменьшении 

барорефлекторной чувствительности, что обусловливает нарушение 

регуляции гемодинамики. У пациентов с ХОЗЛ+ГБ, наблюдали сдвиг 

вегетативного баланса в сторону преобладания симпатической 

активности. Достоверные различия в количестве пациентов с 

неблагоприятными значениями SDNN, HRV triangular index и ТР 

отражают повышенный риск развития сердечно-сосудистых 

катастроф у больных ГБ в сочетании с ХОЗЛ. Выводы. У пациентов с 

ХОЗЛ на фоне ГБ выявлены значительные нарушения циркадной 

структуры активности вегетативной нервной системы, на что 

указывает изменение циркадных индексов. Наиболее значимо 

снижаются циркадные колебания мощности диапазона LF. У 

некоторых пациентов с ХОЗЛ на фоне ГБ присутствовала инверсия 

суточного ритма активности вегетативного статуса, что особенно 

негативно влияет на деятельность сердечно-сосудистой системы. 

 

УДК: 615.276:616-008.1:612.017 
АНАЛІЗ РЕАКЦІЙ ГІПЕРЧУТЛИВОСТІ ДО НЕСТЕРОЇДНИХ 

ПРОТИЗАПАЛЬНИХ І ПРОТИРЕВМАТИЧНИХ ЗАСОБІВ 

Харченко Ю.В., Мамчур В.Й. 

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 

Кафедра фармакології та клінічної фармакології 

За даними літератури, у структурі побічних дій лікарських засобів 

(ЛЗ) перше місце займають дозозалежні токсичні реакції (понад  

70 %). В Україні, за даними фармаконагляду, побічні реакції 

алергічного ґенезу (тип В) складають 57,24 % (ураження шкіри серед 

них складають 37,22 %). За даними фармаконагляду багатьох країн, 

за частотою алергічних реакцій, які індукуються ЛЗ, лідерами 

виступають препарати: НППЗ, антибіотики, загальні анестетики і 

міорелаксанти, вітаміни, місцеві анестетики. За період з 01.01.2011 р. 

по 31.12.2013 р. департаментом післяреєстраційного нагляду 

(директор департаменту О.В. Матвєєва) ДП «Державний експертний 

центр Міністерства охорони здоров’я України» зареєстровано 15 890 

випадків реакцій гіперчутливості до ЛЗ, а саме: 

Побічна реакція Кількість повідомлень 

Анафілаксія 121 

Ангіоневротичний набряк 939 

Кропив’янка 3000 

Висипання різного характеру 10698 

Свербіж 9699 

Анафілактична реакція 21 
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За даними фармаконагляду клінічними проявами реакцій 

гіперчутливості до НППЗ найчастіше являються: загальні системні 

реакції (СЧВ-подібні реакції, токсичний епідермальний некроліз, 

синдром Стівенса-Джонсона); орган-специфічні реакції (алергічні 

висипання/ангіоедема, геморагічні висипання, гострий 

генералізований екзантематозний пустульоз, локальні лікарські 

висипи, контактний і фотоконтактний дерматит); легеневі (астма, 

інтерстиційний пневмоніт, легенева еозинофілія); ниркові 

(мембранозний нефрит); гематологічні (гемолітична анемія); опорно-

рухові / неврологічні (асептичний менінгіт). Таким чином, НППЗ-

індуковані реакції гіперчутливості представляють широкий спектр 

клінічних проявів від анафілаксії до тяжкого бронхоспазму, 

розвиваються протягом кількох хвилин після прийому препаратів, а 

уповільнені типи відповідей з’являються після днів і тижнів. В 

теперішній час ще не розроблені клінічні керівництва, які б 

регламентували стандартизоване ведення таких пацієнтів, однак 

видана адаптована клінічна настанова «Медикаментозна алергія, 

включаючи анафілаксію» та наказ МОЗ України №916 від 30.12.2015 

року, які наводять основні принципи ведення пацієнтів і можуть бути 

використані для створення національних настанов. 
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