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Мету роботи — визначити характер впливу

МІГУ#5 на вуглеводний обмін у щурів за умов ен#

дотоксемії, що розвивається на тлі перитоніту.

Встановлено, що при введенні МІГУ#5 у

дослідній групі протягом всього експерименту

спостерігається тенденція до збільшення вмісту

піровиноградної кислоти в крові, із різницею

відносно контрольної групи (ендотоксемія без

лікування) у 90%, 68% та 70% на 24, 42 та 78 год,

відповідно. В той же час, реєструється зниження

лактату у середньому на 31% протягом всього

експерименту. Крім того, під впливом МІГУ#5

рівень глюкози у крові вже після 42 год не має

вірогідних відмінностей з тваринами інтактної та

референтної груп.

Таким чином, отримані результати дозволя#

ють стверджувати, що при застосуванні МІГУ#5

реалізується протигіпоксичний ефект цієї гер#

манійорганічної сполуки за умов синдрому ендо#

генної інтоксикації, що у підсумку сприяє пере#

ходу енергетичного метаболізму на більш енерго#

вигідний шлях.
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Печінка однією із перших органів піддається

впливу ендотоксинів, що в надлишку утворю#

ються за умов синдрому тривалого розчавлення

(СТР, краш#синдром). В разі ендотоксичного

пошкодження мембран гепатоцитів печінки, її

ферменти потрапляють до системного крово#

обігу, за кількістю/активністю яких можна

оцінити інтенсивність перебігу ендотоксикозу та

ефективність фармакотерапії, що проводиться.

Враховуючи ключову роль мембранодеструк#

тивних процесів за умов СТР щодо клітинних та

субклітинних мембран, нашу увагу привернув пре#

парат корвітин, який завдяки своїм політропним

фармакодинамічним ефектам є потенційно здат#

ним коригувати патогенетичні ланки ендогенної

інтоксикації та проявляти детоксикуючу дію.

Враховуючи вищезазначене, мета роботи —

визначення ступеню впливу корвітину на

функціональну здатність печінки, про стан якої

судили за рівнем головних її ферментів —

аланінамінотрансферази (АЛТ), аспартатамінот#

рансферази (АСТ), лужної фосфатази (ЛФ) та

ґама#ґлютамілтрансферази (ҐҐТ).

Встановлено, що детоксикуюча активність

корвітину реалізується вірогідним зниженням

(на 10%) активності АСТ у порівнянні з контро#

лем, що вказує на попередження пошкодження

поперечно#посмугованої мускулатури, а разом з

тим, і на гальмування процесів цитолізу гепато#

цитів за умов її ураження ендотоксичними речо#

винами при СТР. Більш того, при застосуванні

корвітину вірогідно знижуються і рівні ЛФ та

ҐҐТ у порівнянні з контрольною серією на 10#

29 % та на 14 %, відповідно, що, на нашу думку,

вказує на наявність у препарату мембранопро#

текторного ефекту, який саме і обумовлює попе#

редження цитолізу гепатоцитів за умов поліор#

ганної недостатності на тлі СТР.

Таким чином, при дослідженні функціональ#

ного стану печінки при краш#синдромі можна

зробити висновок про високу здатність корвітину

попереджати пошкодження печінки ендотокси#

нами, що реалізується зменшенням біохімічних

та клінічних проявів цитолітичного, мезенхімаль#

но#запального та холестатичного синдромів.

ТОКСИКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕК-
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Актуальність. Продукти бджільництва (мед,

прополіс, маточне молочко, пилок квитковий) є

багатими джерелами природної сировини для

створення ефективних лікарських засобів. В

Національному фармацевтичному університеті на

кафедрі аптечної технології ліків під керівницт#

вом д.фарм.н., академіка О.І. Тихонова з квітково#

го пилка був виділений ліпофільний екстракт

(ЛЕПК), який у скринінгових фармакологічних

дослідженнях, що проводились на кафедрі фарма#

кології, виявив високу протизапальну, репаратив#

ну і андрогенну активність. Це стало підґрунтям

для розробки на його основі ректальних супози#

торіїв для застосування в урологічній практиці. 

При всебічному токсикологічному вивченні

субстанції ЛЕПК не виявлено її загальнотоксич#

них ефектів, сенсибілізуючої, імунотоксичної,

ембріотоксичної, гонадотоксичної та мутагенної

дії. Добре відомо, що і терапевтична ефек#

тивність, і токсичність лікарського засобу може

бути обумовлена властивостями субстанції, влас#

тивостями допоміжних речовин, а також складом

та біофармацевтичними параметрами готової

лікарської форми. Тому, цілком обґрунтованими

є сучасні вимоги до нових лікарських засобів, у

тому числі і засобів на основі речовин природно#

го походження, які передбачають оцінку їх мож#

ливої токсичної дії на організм експерименталь#

них тварин на етапі доклінічних досліджень. 

Мета даної роботи полягала у вивчення гост#

рої, хронічної токсичності, імунотоксичної, сен#

сибілізувальної та місцевоподразнювальної дії

ректальних супозиторіїв з ЛЕПК.
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