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ло мінімальним, домінували
альвеоли з вільними порожни-
нами.

Відомо, що головними і пер-
шочерговими завданнями при
лікуванні набряку легень є зни-
ження тиску в легеневих капі-
лярах і поліпшення оксигенації
крові [6]. Використання енапу
сприяє розширенню судин, внас-
лідок чого зменшується пери-
феричний опір, що приводить
до зниження систолічного і діа-
столічного тиску, а також тиску
в легеневому стовбурі та леге-
невих артеріях. Отримані ре-
зультати морфологічного до-
слідження тканин легень і міо-

карда щурів з експерименталь-
ним гемодинамічним набряком
легень підтвердили наші припу-
щення щодо можливого ефек-
тивного використання енапу в
комплексній терапії набряку ле-
гень.

Висновки
Енап сприяє нормалізації

морфофункціональних пору-
шень у міокарді та легенях щу-
рів із гемодинамічним набряком
легень.
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Зміна балансу між про- й ан-
тиоксидантами спричинює при-
скорення процесів вільноради-
кального окиснення і може бути
фактором ушкодження будови
та біофізичних властивостей
фосфоліпідного матриксу біо-
мембран і внутрішньоклітинних
структур, передчасного старін-
ня організму та багатьох захво-
рювань [1; 2]. Антиоксидантна
система (АОС) організму здат-
на як запобігати нагромаджен-
ню вільних радикалів, так і за-
хищати організм від їх шкідли-
вої дії [3; 4].

Від стану АОС, важливими
компонентами якої є водо- і жи-
ророзчинні антиоксиданти (від-
новлений глутатіон, вітаміни Е,
С та ін.), а також ферменти су-
пероксидоксидаза, глутатіонпе-
роксидаза і каталаза, значною
мірою залежить рівень життє-

здатності та пристосованості ор-
ганізму [5; 6].

Саме тому пошук препаратів
з антиоксидантною активністю,
здатних сприяти нормалізації
рівня перекисного окиснення лі-
підів, є актуальним завданням
фармакології.

Серед біологічно активних
речовин, які забезпечують за-
хист організму від наслідків при-
скореної ліпопероксидації, вели-
кого значення набувають пре-
парати рослинного походжен-
ня, до складу яких входять фе-
нольні сполуки, флавоноїди,
каротиноїди тощо. На відміну
від штучних препаратів, вони
практично не дають побічних
ефектів, тому їх розробка та за-
стосування перспективні. Екс-
тракт буркуну (ЕБ) містить ком-
плекс біологічно активних ре-
човин (амінокислоти, кумарин і

його похідні, біофлавоноїди з
Р-вітамінною залежністю тощо).

Флавоноїди — це основні
рослинні антиоксиданти, що за-
хищають від головного факто-
ра старіння — окисного стресу,
спричиненого гіперпродукцією
оксиду азоту й активного кис-
ню шляхом запобігання перок-
сидації ліпідів і утворенню хе-
латних комплексів [7; 8]. Вва-
жається, що флавоноїди безпо-
середньо інгібують вільні ради-
кали [9; 10], оскільки їм прита-
манна структура, схожа з α-то-
коферолом — наявність аро-
матичних кілець із вільними гід-
роксильними групами [11]. Во-
ни можуть самі регенерувати
токоферол [12] і відновлювати
його активність [13]. Ще одним
фактором, який визначає анти-
оксидантну дію флавоноїдів, є
здатність інгібувати деякі окси-
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дазні ферменти, особливо лі-
поксигенази та циклооксигена-
зи [14], підвищення активності
яких вказує на початок патоло-
гічних процесів.

Встановлено, що кумарину
властивості антиоксиданта не
притаманні, але він може вис-
тупати попередником агентів,
які здатні інгібувати окисні про-
цеси. Завдяки метаболічному
окисненню ароматичного фраг-
мента молекули кумарин пере-
творюється на оксикумарин —
умбеліферон, що виступає як
антиоксидант у біологічних сис-
темах [15].

Антиоксидантна функція влас-
тива більшості вітамінів і мікро-
елементів, з яких слід виділити
вітаміни С і Е, які в деяких ас-
пектах структурно та функціо-
нально близькі до кумаринів.
Нескладна хімічна модифікація
молекули кумарина легко приво-
дить, з одного боку, до утворен-
ня фенольного 2,2-диметил-6
хроменолу (аналог вітаміну Е),
з другого — до 3,4-діоксикума-
рину — представника редук-
тонів (аналог вітаміну С) [15].
Дані факти дозволяють вважа-
ти, що властивий кумаринам
спектр дії визначається їх здат-
ністю активувати власні захисні
системи організму.

Мета роботи полягала у ви-
вченні впливу ЕБ на стан АОС
у кролів різного віку.

Матеріали та методи
дослідження

Дослідження проведені на
30 кролях породи шиншила ма-
сою 3,6–6,0 кг, поділених на 2 ві-
кові групи: молодих (вік — 1 рік)
і старих (вік — 7 років), кожна з
яких складалась із контрольної
(5 тварин) і дослідної (10 тва-
рин). Дослідним тваринам про-
тягом 30 днів вводили підшкір-
но ЕБ дозою 0,5 мл/кг маси ті-
ла. Кролі контрольної групи от-
римували еквівалентний об’єм
фізіологічного розчину.

Вміст водорозчинних і жиро-
розчинних антиоксидантів визна-
чали в крові тварин до початку
експерименту, через 15 і 30 днів
[16]. Принцип методу полягає

в реакції відновлення α,α-ди-
феніл-β-пікрилгідразилу за ра-
хунок еквівалентної кількості
антиоксидантів, при цьому аб-
сорбція розчину α,α-дифеніл-β-
пікрилгідразилу при 517 нм зни-
жується пропорційно кількості
відновленого α,α-дифеніл-β-пі-
крилгідразилу.

Активність каталази визнача-
ли в плазмі крові до початку екс-
перименту, через 15 і 30 днів, а
в печінці — після закінчення кур-
су введення ЕБ (через 30 днів)
[17]. Принцип методу базується
на здатності ферменту катала-
зи використовувати перекис вод-
ню як субстрат, залишок якого
може утворювати з солями мо-
лібдену стійкий забарвлений
комплекс із реєстрацією оптич-
ної густини при 410 нм.

При статистичній обробці от-
риманих даних використовува-
ли програму “Statistica 5.5” —
описову статистику (М±m), не-
параметричний критерій Манна
— Уїтні та парний критерій Уїл-
коксона.

Результати дослідження
та їх обговорення

Отримані результати свід-
чать, що у тварин із віком спос-
терігається виснаження АОС і
зростає потреба в забезпеченні
організму додатковою кількіс-
тю антиоксидантів. Крім того,
виявлений дефіцит ендоген-
них антиоксидантів також може
бути пов’язаний зі зниженням
засвоєння вітамінів та інших
фізіологічно активних речовин
у шлунково-кишковому тракті
старих тварин.

У наших дослідженнях вияв-
лено, що вміст водорозчинних
антиоксидантів у крові старих
кролів (n=15) до початку експе-
рименту був значною мірою зни-
жений порівняно з молодими
((12,3±0,7) мекв/л крові проти
(19,0±0,8) мекв/л крові) й ста-
новив 64 %. Вміст жиророзчин-
них антиоксидантів у крові ста-
рих тварин відносно молодих
знижувався до 79,4 % — ((8,1±
±0,4) мкекв/л крові проти (10,2±
±0,6) мкекв/л крові). Активність
каталази в плазмі крові 7-річних

кролів (313,1±16,4) мккат/л по-
рівняно з 1-річними — (507,5±
±27,0) мккат/л — дорівнював
62 %. Слід також зауважити, що
відносний рівень каталази в
печінці старих кролів відносно
молодих у контрольних групах
був також знижений до 69 %
(табл. 1). Статистична різниця
між групами вірогідна при по-
рівнянні дослідних груп із конт-
рольними при використанні кри-
терію Манна — Уїтні (Р < 0,05).

При вивченні змін біохіміч-
них показників у крові кролів у
динаміці по відношенню до ви-
хідних даних нами встановле-
но, що у контрольних молодих
і старих тварин відзначалися
незначні коливання протягом
експерименту (табл. 2).

Застосування ЕБ спричини-
ло у молодих кролів суттєве
підвищення вмісту водорозчин-
них і жиророзчинних антиокси-
дантів уже через 15 днів після
введення до 118 і 109 %, через
30 днів — до 132 і 116 % відпо-
відно по відношенню до вихід-
них даних. Відзначалося також
вірогідне зростання активності
каталази протягом експеримен-
ту, що становило через 15 і 30
днів 110 і 116 % відповідно що-
до вихідного рівня.

У старих кролів на 15-й день
після введення ЕБ, на відміну
від молодих, не відзначалося
вірогідних змін вмісту жиророз-
чинних антиоксидантів і актив-
ності каталази в крові, а спос-
терігалася лише тенденція до
підвищення їх рівня. Вміст во-
дорозчинних антиоксидантів на
15-й день спостереження під-
вищився до 113,7 % щодо ви-
хідного рівня (Р < 0,01). Через
30 днів вміст водорозчинних і
жиророзчинних антиоксидантів
дорівнював 130,6 і 112,5 %
відповідно (Р < 0,05), активність
каталази — 132 % (Р < 0,02) по
відношенню до вихідних даних.
Потрібно зазначити, що катала-
за в плазмі з’являється внаслі-
док її виходу з внутрішніх орга-
нів. На наш погляд, підвищен-
ня її активності саме в плазмі
пов’язане з дією фенольних спо-
лук, які містяться в ЕБ, що доз-
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воляє утворити антиоксидант-
ний резерв, здатний протистоя-
ти нагромадженню перекису
водню. Дані літератури свідчать
саме про підвищення антиокси-
дантних ферментів (каталаза,
СОД та ін.) у сироватці крові під
впливом курсового введення
біофлавоноїдів, що також трак-
тується як посилення адапта-
ційно-компенсаторної реакції
організму [18; 19].

При дослідженні активності ка-
талази в печінці молодих і старих
кролів після курсового введення
ЕБ встановлено, що активність
ферменту у старих тварин підви-
щувалася до 132,8 % ((35,2±
±2,2) мккат/г тканини) проти кон-
тролю — (26,5±2,3) мккат/г тка-
нини, а у молодих — до 128,0 %
((49,4±3,2) мккат/г тканини) про-
ти контролю — (38,6±2,8) мккат/г
тканини (табл. 3).

Таким чином, отримані ре-
зультати експериментальних до-
сліджень є обгрунтуванням для
подальшої клінічної апробації
ЕБ як засобу, здатного сприя-
ти нормалізації порушеного ан-
тиоксидантного статусу орга-
нізму, особливо в похилому віці.

Висновки

1. Виявлено зниження вмісту
жиророзчинних і, особливо, во-

Досліджувана
тканина

Стат.
показники

Таблиця 1
Порівняльна оцінка вмісту водорозчинних, жиророзчинних анти-

оксидантів і активності каталази у крові кролів різного віку

                             Вік тварин
1 рік 7 років

Водорозчинні антиоксиданти
Кров n 15 15

Середній ранг 22,47 8,53
Сума рангів 337,00 128,00
U-тест 8,0
Р < 0,001

Жиророзчинні антиоксиданти
Кров n 15 15

Середній ранг 19,50 11,50
Сума рангів 292,50 172,50
U-тест 52,5
Р <0,02

Каталаза
Плазма n 15 15

Середній ранг 22,07 8,93
Сума рангів 331,00 134,00
U-тест 14,0
Р <0,001

Печінка n 5 5
Середній ранг 8,00 3,00
Сума рангів 40,00 15,00
U-тест 0,00
Р <0,01

Примітка. У табл. 1, 3: Р — вірогідність порівняно з контролем за критерієм
Манна — Уїтні.

Таблиця 2
Вплив курсового введення екстракту буркуну на вміст водорозчинних,

жиророзчинних антиоксидантів і активність каталази у крові кролів різного віку, М±m

          Досліджувані     Група Вихідний 15 днів після 30 днів після
            показники    тварин рівень введення введення

Вік кролів — 1 рік

Водорозчинні анти- Контроль 18,8±1,3 19,1±1,4 18,7±1,3
оксиданти, мекв/л крові Дослід ЕБ 19,3±1,0  22,8±1,3* 25,5±1,5*
Жиророзчинні анти- Контроль 10,2±0,7 9,9±0,6 10,3±0,7
оксиданти, мкекв/л крові Дослід ЕБ 10,1±0,8 11,0±0,7* 11,7±0,8*
Каталаза, мккат/л Контроль 512,6±49,2 515,8±48,1 508,7±41,4
плазми Дослід ЕБ 502,4± 34,1* 552,4±35,4* 583,8±37,5*

Вік кролів — 7 років
Водорозчинні анти- Контроль 12,2±0,8 11,8±1,1 12,1±0,9
оксиданти, мекв/л крові Дослід ЕБ 12,4±1,0 14,1±1,5* 16,2±1,2*
Жиророзчинні анти- Контроль 8,2±0,7 8,5±0,8 8,1±0,7
оксиданти, мкекв/л крові Дослід ЕБ 8,0±0,6 8,7±0,7 9,0±0,6*
Каталаза, мккат/л плазми Контроль 310,9±28,0 302,6±28,2 306,8±25,1

Дослід ЕБ 315,2±21,2 340,4±28,6 416,0±27,4*

Примітка. * — вірогідність порівняно з вихідним рівнем (Р < 0,05) за парним критерієм Уїлкоксона.
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дорозчинних антиоксидантів у
крові й активності каталази в
плазмі та печінці у старих кро-
лів, що свідчить про порушен-
ня стану їх АОС.

2. Встановлено, що курсове
введення ЕБ сприяє підвищен-
ню рівня водорозчинних і жи-
ророзчинних антиоксидантів у
крові та збільшенню активності
каталази в плазмі та печінці як у
старих, так і у молодих кролів.

3. Отримані результати є екс-
периментальним обгрунтуван-
ням для подальшого впрова-
дження ЕБ у терапевтичну і, особ-
ливо, геріатричну практику для
підвищення антиоксидантного
статусу організму.
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Група
тварин

Статистичні
показники

Таблиця 3
Порівняльна оцінка впливу курсового введення екстракту
буркуну на активність каталази у печінці кролів різного віку

                            Вік тварин
1 рік 7 років

Контроль n 5 5
Середній ранг 4,60 4,70
Сума рангів 23,00 23,50

Дослід ЕБ n 10 10
Середній ранг 9,70 9,65
Сума рангів 97,00 96,50

U-тест 8,00 8,50
Р < 0,04 < 0,05




