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Значна кількість сучасних
знеболювальних засобів вияв-
ляють лікувальну дію, вплива-
ючи специфічним чином на пе-
редачу нервового збудження
у закінченнях периферичних
нервів [5]. Посилюючи, послаб-
люючи чи блокуючи передачу
нервового збудження, вони змі-
нюють функціональний стан
відповідних органів і систем.
Синаптична передача збуджен-
ня у центральній та периферич-
ній нервових системах та в нер-
вово-м’язових синапсах здійс-
нюється за участі ендогенних
хімічних речовин  — нейроме-
діаторів. До цих речовин нале-
жать ацетилхолін, норадрена-
лін, дофамін, ГАМК та ін. [9]. У
передачі збудження в закінчен-
нях периферичних нервів ос-
новну нейромедіаторну роль ві-
діграють ацетилхолін і норадре-
налін. Відомо, що холінергічні
механізми беруть участь у фор-
муванні реакції на біль і нале-
жать до ендогенних антиноци-
цептивних систем [1; 2; 7; 8]. Ві-
домо про роль холінергічних сис-
тем у формуванні перцепту-
ального і центрального компо-

нентів больової реакції при тер-
мічній та електричній ноцицеп-
тивній стимуляції, механізмах
опіатної й акупунктурної анал-
гезії, вісцеральних болях [3].

З метою дослідження ролі
холінергічної системи в реалі-
зації дії нового неопіоїдного
аналгетика нами використані
агоністи й антагоністи М-холіно-
рецепторів.

Матеріали та методи
дослідження

Дослідження проводили на
білих нелінійних мишах і щурах
лінії Вістар (самці та самиці)
масою (20±2) і (200±20) г відпо-
відно, розведення віварію Інс-
титуту фармакології та токсико-
логії АМН України.

Дослідження з метою ви-
явлення участі холінергічної
системи в реалізації аналгетич-
ної дії піродазолу проводили
на моделі хімічної ноцицептив-
ної стимуляції на моделі вісце-
рального болю («корчі», викли-
кані оцтовою кислотою) [11].
Піродазол вводили мишам внут-
рішньошлунково у середньо-
ефективній дозі (ЕД50), яка ста-

новила 0,7 мг/кг, на даній мо-
делі.

Використовували фарма-
кологічні аналізатори, які вво-
дили в різних комбінаціях: до
аналгетика або після нього:
ареколін 0,25 мг/кг, платифілін
0,95 мг/кг (внутрішньовенно за
5 хв до або через 5 хв після анал-
гетика); ацетилхолін 17 мг/кг,
армін 0,07 мг/кг, прозерин 0,04
мг/кг, атропін 90 мг/кг (підшкір-
но за 15 хв до або через 15 хв
після піродазолу). Підрахунок
«корчів» проводили через 1 год
після введення неопіоїдного
аналгетика та через 5 хв або
через 15 хв після аналізаторів
(залежно від шляху введення).
Порівнювали процент інгібіції
«корчів» при дії відповідних
речовин і при їх поєднаному
використанні.

Вплив модуляторів холін-
ергічної системи на гіпотензив-
ний ефект піродазолу (внут-
рішньошлункове введення до-
зою 15 мг/кг) вивчали на Sphyg-
momanometer S-2 (Німеччина).
Реєстрували частоту серцевих
скорочень (ЧСС) і систолічний
тиск (СТ). Також використову-
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вали метод фармакологічного
аналізу, для чого піродазол вво-
дили на фоні модуляторів хо-
лінергічної системи. Як модуля-
тори використовували скопо-
ламін 2,7 мг/кг, атропін 100 мг/кг,
армін 0,02 мг/кг підшкірно, аре-
колін 0,25 мг/кг, платифілін
1 мг/кг внутрішньом’язово, про-
зерин 0,05 мг/кг, пірензепін
30 мг/кг внутрішньошлунково.
Статистичну обробку отрима-
них даних проводили за [4].

Результати дослідження
та їх обговорення

Результати досліджень пред-
ставлені у табл. 1–3.

У табл. 1 наведено дані про
вплив модуляторів холінергіч-
ної системи на антиноцицептив-
ний ефект піродазолу. Ацетил-
холін пригнічує кількість «кор-
чів» на 46,6 %. Слід зазначити,
що ацетилхолін є медіатором
нервового збудження. У малих
дозах він є фізіологічним пере-
давачем нервового збудження,
у великих дозах може спричи-
нювати стійку деполяризацію у
ділянці синапсів і блокувати
передачу збудження. Введен-
ня ацетилхоліну у комбінаціях із
піродазолом викликає однако-
вий процент пригнічення «кор-
чів» порівняно з введенням од-
ного піродазолу, що свідчить
про відсутність його впливу на
знеболювальний ефект пірода-
золу. Введення ареколіну на
фоні аналгетика призводить до
підвищення антиноцицептивної
дії піродазолу до 76,1 % до вве-
дення ареколіну та зниження
до 52,5 % після його введен-
ня. Але ці дані невірогідно від-
різняються, що не може свідчи-
ти про істотний вплив холіно-
міметика.

При введенні оборотного ін-
гібітора холінестерази, що про-
никає через гематоенцефаліч-
ний бар’єр (ГЕБ) — прозерину,
— не змінюється антиноцицеп-
тивний ефект піродазолу. При
використанні необоротного ін-
гібітора холінестерази, що про-
никає через ГЕБ — арміну, —
посилюються М- і Н-холіноміме-
тичні ефекти. Проникаючи крізь

ГЕБ, армін значно інгібує ацетил-
холінестеразу ЦНС [11]. Введен-
ня арміну на фоні неопіоїдного
аналгетика знижує в 1,7 разу
ефект піродазолу (див. табл. 1).
При зниженні функціональної ак-
тивності холінергічної системи за
допомогою блокатора переваж-
но М-холінорецепторів атропіну
відзначається статистично віро-
гідне підвищення ефекту пірода-
золу незалежно від комбінації в
1,4 разу (див. табл. 1). У даному

випадку спостерігається потен-
ціювання дії обох засобів. Вве-
дення платифіліну знижує кіль-
кість «корчів» на 49,7 %, що по-
в’язано з його спазмолітичною
(папавериноподібною дією) [10].
На фоні блокування М-холіноре-
цепторів платифіліном практич-
но не змінюється аналгетичний
ефект піродазолу (див. табл. 1).

При вивченні ефективності
піродазолу на моделі ацетил-
холінових «корчів» через 30 хв

Примітки: 1. Мк — кількість «корчів» у тварин контрольної групи (введен-
ня розчинника).
2. Мо — кількість«корчів» у тварин дослідної групи.
3. * — Р < 0,05 порівняно з контролем.
4. ** — Р < 0,01 порівняно з контролем.
5. *** — Р < 0,001 порівняно з контролем.

Таблиця 1
Вплив ацетилхоліну на антиноцицептивну активність

піродазолу на моделі оцтовокислих «корчів»

       
Група дослідів

                Кількість «корчів» Інгібіція
кількості

Мк±m, n=10 Мо±m, n=6  «корчів», %

Ацетилхолін 17,8±2,0 9,5±1,3 -46,6*
Піродазол 23,9±2,3 8,3±2,6 -65,3**
Ацетилхолін + піродазол 17,8±2,0 5,8±2,4 -67,4*
Піродазол + ацетилхолін 17,8±2,0 6,0±2,8 -66,3*
Ареколін 23,5±1,7 16,2±2,3 -31,1*
Ареколін + піродазол 25,9±4,2 12,3±1,6 -52,5*
Піродазол + ареколін 25,9±4,2 6,2±1,8 -76,1***
Армін 25,0±2,6 15,8±3,0 -36,8*
Армін + піродазол 25,0±2,6 9,7±2,5 -61,2***
Піродазол + армін 25,0±2,6 15,5±2,8 -38,0*
Прозерин 21,2±1,6 12,2±2,7 -42,5**
Прозерин + піродазол 22,4±1,6 8,7±3,4 -61,2**
Піродазол + прозерин 22,4±1,6 8,2±1,8 -63,4*
Атропін 23,9±2,3 10,2±1,5 -57,3*
Атропін + піродазол 23,9±2,3 4,2±1,9 -82,4*
Піродазол + атропін 23,9±2,3 2,8±0,9 -88,3*
Платифілін 14,4±0,9 7,3±2,9 -49,4*
Платифілін + піродазол 24,6±2,0 8,0±1,8 -67,5**
Піродазол + платифілін 24,6±2,0 11,3±2,9 -54,1***

Таблиця 2
Аналгезуюча активність піродазолу

на моделі вісцерального болю
(«корчі», викликані ацетилхоліном)

      
Група дослідів

              Кількість «корчів» Інгібіція кількості
Мк±m, n=10 Мо±m, n=6 «корчів», %

Піродазол, через 30 хв 9,6±1,8 7,0± 0,9 -27,8
Піродазол, через 60 хв 9,6±1,8 3,2±1,5 -67,3*

Примітки: 1. Мк — кількість «корчів» у тварин контрольної групи (введен-
ня розчинника).
2. Мо — кількість«корчів» у тварин дослідної групи.
3. * — Р < 0,05 порівняно з контролем.
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спостерігається зниження кіль-
кості «корчів» на 27,8 %, а че-
рез 60 хв — на 67,3 %. Динамі-
ку зниження кількості «корчів»
можна пояснити всмоктуванням
піродазолу. Порівняння зни-
ження кількості «корчів» піро-
дазолом при введенні оцтової
кислоти (див. табл. 1) дає мож-
ливість припустити відсутність
моделювання ацетилхоліном
антиноцицептивної дії пірода-
золу (див. табл. 2).

Одним із показників впливу
на холінергічну систему є зміна
стану серцево-судинної систе-
ми. Відомо, що піродазол ви-
кликає зниження тиску у щурів.
При внутрішньошлунковому
введенні піродазолу спостері-
гається зниження СТ на 12,7–
9,9 % тривалістю до 3 год,
яке супроводжується зростан-
ням ЧСС до 11,3–13,5 % (див.
табл. 3). Оскільки піродазол не

має ознак пригнічення проста-
гландинів: відсутня протиза-
пальна, антипірогенна, ульце-
рогенна дія, не впливає на сис-
тему зсідання крові, — нами
було припущено його вплив на
холінергічну та/або адренергіч-
ну систему. При вивченні впли-
ву піродазолу на холінергічну
систему було показано, що М-
холіноміметик ареколін суттєво
не впливає на показники СТ і
ЧСС (див. табл. 3). На фоні не-
оборотного інгібітора холінесте-
рази арміну (комбінація армін +
+ піродазол) невірогідно зрос-
тають як СТ, так і ЧСС, що мож-
на пояснити стимуляцією ар-
міном холінорецепторів симпа-
тичних гангліїв і мозкової речо-
вини надниркових залоз. При
вивченні впливу на фармако-
логічну дію піродазолу іншого
інгібітора холінестерази — про-
зерину (див. табл. 3), який не

проникає крізь ГЕБ, спостері-
гається значне, але невірогід-
не зниження значень ЧСС до
9,1 і 13,5 % та зростання СТ до
14,5–26,5 %, що також можна
пояснити впливом препарату
на симпатичні ганглії [6]. На
фоні введення М-холіноблока-
торів атропіну та скополаміну
спостерігається зростання ЧСС
до 49,1 і 44,6 % відповідно, при-
чому СТ практично не зміню-
ється, що можна пояснити М-
та деякою мірою Н-холінобло-
куючими ефектами використа-
них аналізаторів [6]. На фоні
платифіліну, який у більшому
ступені впливає на Н-холіноре-
цептори, ніж атропін, та якому
притаманна дія на судинорухо-
вий центр, у комбінації (пірода-
зол + платифілін) спостеріга-
ється зростання СТ на 15,8 %.
При введенні піродазолу на фо-
ні М1-холіноблокатора пірен-
зепіну майже відсутні зміни по-
рівняно з нормою.

Висновки

1. На моделі оцтовокислих й
ацетилхолінових «корчів» не
виявлено вірогідного впливу
модуляторів холінергічної сис-
теми, що вивчалися, на анти-
ноцицептивний ефект пірода-
золу.

2. Дані модулятори холінер-
гічної системи не спричинюють
вірогідних змін ЧСС і СТ, ви-
кликаних піродазолом.
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Таблиця 3
Вплив холінолітиків і холіноміметиків

на систолічний тиск і частоту серцевих скорочень
у щурів при введенні піродазолу, %, n=6

      Термін спостереження

              Препарат               1 год                2 год

ЧСС СТ ЧСС СТ

Піродазол +11,3* -12,7* +13,5* -10,6
Ареколін + піродазол +8,9 -11,7 +11,8* -7,7
Піродазол + ареколін +1,9 -4,0 +1,2 +8,0
Ареколін -9,8 -7,6 -7,2 -4,0
Армін + піродазол +4,5 +8,6 +0,2 +11,5
Піродазол + армін -4,2 -5,4 +4,8 -0,3
Армін -8,7 -2,3 -10,1* +3,2
Прозерин + піродазол -13,5 +14,5 -11,6 +18,7
Піродазол + прозерин +4,3 +18,9* -9,1 +26,5
Прозерін -6,7 -5,2 -7,8 -9,2
Атропін + піродазол +46,6* +6,6 +49,1* +6,0
Піродазол + атропін +15,4* +6,1 +21,1* +3,3
Атропін +29,8 1,1 +26,3 +4,4
Скополамін + піродазол +46,8* -6,9 +44,6* +2,5
Піродазол + скополамін +33,2* +18,2* +18,2* +16,9*
Скополамін +18,6 -2,3 +24,4 -3,8
Платифілін + піродазол +14,5* -0,6 -1,9 -1,1
Піродазол + платифілін +5,1 +15,8* -2,1 +15,8*
Платифілін -6,7 -11,1 -5,4 -8,8
Пірензепін + піродазол -0,2 +5,1 -3,4 +16,0
Піродазол + пірензепін +1,6 +0,5 -1,3 +2,1
Пірензепін +1,9 -2,6 -3,5 +2,8

Примітка. * — дані, що вірогідно відрізняються від вихідних значень
(Р≤0,05).
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