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У сучасних умовах лікарські
рослини набувають усе більшої
популярності, як і препарати на
їх основі. Обмежений спектр
побічної дії, висока біодоступ-
ність, можливість застосування
при хронічних захворюваннях
протягом тривалого часу, низь-
ка токсичність є перевагами
фітозасобів [1; 2].

Тополі — традиційні й улюб-
лені декоративні дерева, широ-
ко розповсюджені по всій тери-
торії України, де трапляється
близько 30 видів тополь. Серед
деревних порід тополі виділя-
ються швидкістю зростання та
відновлення. Лікарське значен-
ня мають кора, бруньки та лис-
тя тополі, які, за даними літе-
ратури, містять вуглеводи, азо-
тисті речовини, фенологлікози-
ди, похідні бензойної та корич-
ної кислот, флавоноїди, ду-
бильні речовини, органічні
кислоти, вітаміни, терпеноїди,
ефірну олію. Тополі здавна ви-
користовуються у народній ме-
дицині при гарячці, малярії,
при хронічному бронхіті, тубер-
кульозі легенів, гастриті, дис-
пепсії, захворюваннях печінки,
жовчних шляхів і селезінки.

Препарати тополі мають по-
тогінні, жарознижувальні, про-
тизапальні, протимікробні, зне-
болювальні, пом’якшувальні,
ранозагоювальні, в’яжучі та
сечогінні властивості. Відвар
кори тополі вживають як збу-
джуючий апетит, протицингот-
ний, кровоспинний при геморої
засіб, при захворюваннях се-
чового міхура та нирок, при
невралгіях, радикуліті, артри-
тах, ішіасі [3; 4].

Об’єктом фармакологічних
досліджень були обрані ліпо-
фільний і сухий екстракти кори
тополі китайської, що розроб-
лені на кафедрі фармакогнозії
під керівництвом професора
В. М. Ковальова.

Раніше проведені досліджен-
ня якісного складу та кількіс-
ного вмісту фенольних сполук
тополі китайської, а також ліпо-
фільних фракцій з листя та ко-
ри тополі китайської аспірант-
кою кафедри фармакогнозії
А. М. Рудник свідчать про знач-
ний вміст біологічно активних
речовин у ліпофільних фракці-
ях з листя та кори тополі ки-
тайської і дають змогу для ви-
користання ліпофільних екс-

трактів при створенні нових
лікарських засобів [3; 4].

Метою дослідження стало
визначення антиексудативної й
аналгетичної активності ліпо-
фільного і сухого екстрактів ко-
ри тополі китайської.

Матеріали та методи
дослідження

З метою встановлення най-
ефективнішої дози кори тополі
китайської застосовували мо-
дель гострого ексудативного
набряку у щурів.

Тваринам субплантарно вво-
дили у праву задню лапу 0,1 мл
1%-го розчину карагеніну (фір-
ма “Serva”). Цей вид набряку
є найінформативнішим, оскіль-
ки в його розвитку беруть участь
різні флогогенні агенти: кініно-
ва система, біогенні аміни та
простагландини. Ліпофільний і
сухий екстракти кори тополі
китайської дозами 5, 25, 50 і
100 мг/кг та препарати порів-
няння — диклофенак натрію
дозою 8 мг/кг і альтан дозою
1 мг/кг — уводили внутрішньо-
шлунково за 1 год до ін’єкції
флоготропного агента. Твари-
ни групи контрольної патології
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одержували еквівалентну їх ма-
сі кількість води. Величину на-
бряку вимірювали за допомо-
гою онкометра А. С. Захаревсь-
кого і виражали у відсотках від-
носно контролю [5; 8].

Досліди проводили на 66 бі-
лих нелінійних щурах обох ста-
тей, масою 18–20 г. Тварини
були розподілені на 11 груп (по
6 у кожній). Препаратами по-
рівняння були обрані: дикло-
фенак натрію, альтан. Вибір
диклофенаку натрію зумовле-
ний його відомою високою
протизапальною ефективністю,
у тому числі впливом на ексу-
дативну фазу запалення. Про-
тизапальна активність альтану
реалізується за рахунок вмісту
флавоноїдів, що проявляють
антиоксидантні властивості, за-
побігають пероксидації ліпідів і
блокують утворення біореактив-
них форм кисню, а також при-
гнічують активність ферментів у
циклі арахідонової кислоти, що
спричинює зменшення синтезу
медіаторів запалення.

Антиексудативну активність
визначали за формулою [5]:

             Рд
  A = 100 % – ———,

             Рк

де А — антиексудативна ак-
тивність; Рд — приріст об’єму
кінцівки в дослідній групі; Рк —
приріст об’єму кінцівки в конт-
рольній групі.

Тварини першої групи були
контролем (без лікування). Дру-
га група тварин отримувала
диклофенак натрію, третя гру-
па — альтан. З четвертої по сьо-
му групу тварин лікували ліпо-
фільним екстрактом кори то-
полі китайської дозами 5, 25, 50
і 100 мг/кг, а з восьмої по оди-
надцяту групу тварин — сухим
екстрактом кори тополі китайсь-
кої дозами 5, 25, 50 і 100 мг/кг.
Результати досліду наведені в
табл. 1.

Для встановлення аналге-
тичної активності ліпофільного
та сухого екстрактів кори тополі
китайської була обрана модель
оцтовокислих «корчів» за мето-
дикою П. Ф. Тринуса, що доз-
воляє визначати аналгетичну
активність, обумовлену пери-
феричним механізмом дії [6; 9].

Досліди проведені на 30 бі-
лих нелінійних щурах обох ста-
тей, масою 180–220 г. Тварини
були розподілені на 5 груп (по
6 у кожній). Оцтовокислі «кор-
чі» спричинювали 0,6%-м роз-
чином оцтової кислоти, який вво-
дили внутрішньочеревинно з
розрахунку 0,1 мл на 10,0 г ма-
си тварини. За тваринами спо-
стерігали протягом 20 хв і вра-
ховували кількість «корчів».
Аналгетичну активність оціню-
вали за здатністю препарату
зменшувати кількість «корчів»
у експериментальних групах
тварин, які порівнювали з по-
казниками контролю і показни-
ками груп тварин, які при ліку-
ванні отримували препарати
порівняння: анальгін і альтан
[7]. Аналгетичну активність ви-
ражали у відсотках. Розрахун-

ки проводили за формулою
[6]:

       Ск – Сд
         AА = —————— ⋅ 100 %,

 Сд

де АА — аналгетична актив-
ність; Ск — середня кількість
корчів у контрольній групі; Сд —
середня кількість корчів у до-
слідній групі.

За 30 хв до введення альго-
гену тваринам першої групи
(контроль) перорально вводи-
ли дистильовану воду, другої
— класичний ненаркотичний
аналгетик — анальгін, третьої
— альтан, четвертої — ліпо-
фільний екстракт кори тополі
китайської, п’ятої — сухий екс-
тракт кори тополі китайської.
Результати досліду наведені в
табл. 2.

Таблиця 1
Антиексудативна активність

ліпофільного та сухого екстрактів кори тополі китайської
на моделі карагенінового набряку, M±m, n=6

Різниця в масі Проти-

Характер досліду Субстан- набряклої запальна
ція, мг/кг та ненабряклої актив-

кінцівки, мг ність, %

Контроль (без лікування) — 28,7±1,6 —

Диклофенак натрію 8 0,90±0,84* 96,2
Альтан 1 8,20±0,41* 71,4

Ліпофільний екстракт 5 15,60±0,44*, **, *** 45,6
кори тополі китайської 25 9,50±0,38*, **, *** 66,9

50 4,70±0,20*, **, *** 83,6
100 4,50±0,26*, **, *** 84,3

Сухий екстракт 5 17,200±0,488*, **, *** 40,1
кори тополі китайської 25 10,40±0,56*, **, *** 63,8

50 5,10±0,17*, **, *** 82,2
100 4,80±0,22*, **, *** 83,3

Примітка. * — P<0,05 щодо контролю; ** — P<0,05 щодо гелю диклофе-
наку натрію; *** — P<0,05 щодо альтану.

Таблиця 2
Аналгетична активність

ліпофільного та сухого екстрактів кори тополі китайської
на моделі оцтовокислих «корчів», M±m, n=6

Характер досліду Субстан- Кількість Аналгетична
ція, мг/кг «корчів» активність, %

Контроль (без лікування) — 18,70±0,93 —

Анальгін 55 10,70±0,61* 74,8
Альтан 1 12,00±0,68* 55,8

Ліпофільний екстракт 50 11,40± 64,0
кори тополі китайської ±0,34*, **, ***
Сухий екстракт 50 11,70± 59,8
кори тополі китайської ±0,55*, **, ***

Примітка. * — P<0,05 щодо контролю; ** — P<0,05 щодо анальгіну; *** —
P<0,05 щодо альтану.



ÎÄÅÑÜÊÈÉ ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÆÓÐÍÀË16

Результати дослідження
та їх обговорення

Отримані результати дослі-
джень свідчать про більш вира-
жену протизапальну активність
при використанні у лікуванні
тварин ліпофільного та сухого
екстрактів кори тополі китай-
ської дозами 50 мг/кг (83,6 і
82,2 %) і 100 мг/кг (84,3 і 83,3 %).
Менш виражена активність
(66,9 і 63,8 %) спостерігалася
при застосуванні ліпофільного
та сухого екстрактів кори тополі
китайської дозою 25 мг/кг, не-
значна активність (45,6 і 40,1 %)
— дозою 5 мг/кг (див. табл. 1)
[10].

Збільшення дози фітозасобу
до 100 мг/кг при застосуванні в
лікуванні тварин не привело до
суттєвого поліпшення ефек-
тивності при порівнянні з вико-
ристанням дослідного препа-
рату дозою 50 мг/кг, тому нами
встановлена ефективна доза
для ліпофільного та сухого екс-
трактів кори тополі китайської
— 50 мг/кг.

Протизапальна активність
препаратів порівняння стано-
вить: диклофенаку натрію —
96,2 %, а альтану — 71,4 %.

Використання ліпофільного
та сухого екстрактів кори тополі
китайської дозою 50 мг/кг мак-
симально пригнічує набряк на
83,6 і 82,2 %, за цим показни-
ком перевищує рослинний пре-
парат порівняння — альтан —
на 12,2 і 10,8 %, але його ефек-
тивність поступається синте-
тичному препарату порівняння
— диклофенаку натрію — на
12,6 і 14 %.

Результати експерименту,
наведені в табл. 2, свідчать про
виражену аналгетичну актив-
ність ліпофільного та сухого
екстрактів кори тополі китайсь-
кої на моделі оцтовокислих
«корчів», що становить 64,0 і
59,8 %. Дія дослідних зразків
фітозасобу (ліпофільного та су-
хого екстрактів кори тополі ки-
тайської) все ж таки поступа-
ється анальгіну на 10,8 і 15,0 %,

але ефективніша, ніж альтан,
на 8,2 і 4,0 %.

Висновки

1. На моделі гострого ексу-
дативного набряку у щурів
встановлена ефективна доза
для ліпофільного та сухого екс-
трактів кори тополі китайської
— 50 мг/кг.

2. При порівнянні антиексу-
дативної активності ліпофіль-
ного та сухого екстрактів кори
тополі китайської дозою 50 мг/кг
із препаратами порівняння бу-
ло встановлено, що їх актив-
ність у 1,2 разу вища альтану
дозою 1 мг/кг, але у 1,2 разу
нижча диклофенаку натрію до-
зою 8 мг/кг.

3. Ліпофільний і сухий екс-
тракти кори тополі китайської
дозою 50 мг/кг на моделі гост-
рого запального набряку про-
являють виражену антиексуда-
тивну активність.

4. Аналгетична активність
ліпофільного та сухого екст-
рактів кори тополі китайської
дозою 50 мг/кг більш вираже-
на (у 1,2 і 1,1 разу) порівняно з
альтаном, але менш виражена
(у 1,2 і 1,3 разу) — з анальгі-
ном.
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