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На думку експертів Всесвіт-
ньої організації охорони здо-
ров’я (ВООЗ), близько 75 %
усіх хворих доцільно лікувати
препаратами рослинного по-
ходження, тому питанням роз-
ширення асортименту даних
засобів і всебічного їх ви-
вчення сьогодні приділяється
особлива увага. Актуальною
проблемою у медичній і фар-
мацевтичній галузі є вироб-
ництво якісних лікарських пре-
паратів для задоволення по-
треб населення нашої країни
[13].

У цьому аспекті науковий
інтерес привертає новий пре-
парат «Альцинара», розробле-
ний НВЦ ПАТ «Борщагівський
ХФЗ» (Україна), що містить у
своєму складі екстракт арти-
шоку (ЕА) та порошок часнику.
Даний засіб випускається у
таблетках, вкритих оболонкою,
для перорального застосуван-
ня і має такий склад (на 1 таб-
летку): ЕА сухий — 100,00 мг;
порошок часнику (у перера-
хунку на аліцин) — 127,77 мг.

Властивості ЕА зумовлені
дією комплексу біологічно ак-

тивних речовин — цинарину в
поєднанні з фенокислотами,
біофлавоноїдами й іншими ре-
човинами, які чинять гепато-
протекторну, жовчогінну, діуре-
тичну дію, сприяють зниженню
вмісту сечовини в крові, поліп-
шують обмінні процеси в орга-
нізмі. В основі гепатопротек-
торної дії лежать виражені ан-
тиоксидантні й мембранопро-
текторні властивості екстракту
[1; 3; 8; 14; 15; 16].

На даний момент вважа-
ються доведеними чотири ви-
ди фармакологічної дії часни-
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ку — антимікробна, гіполіпід-
емічна, фібринолітична й анти-
агрегантна [17].

Мета даного дослідження
— експериментальне вивчен-
ня безпеки (підгострої токсич-
ності) препарату «Альцинара»
у таблетках для перораль-
ного застосування виробницт-
ва ПАТ НВЦ «Борщагівський
ХФЗ».

Матеріали та методи
дослідження

Доклінічне вивчення підгост-
рої токсичності [2] препарату
«Альцинара» було проведено
при внутрішньошлунковому
введенні на 50 білих неліній-
них щурах обох статей масою
150–180 г, що були розподіле-
ні на 4 дослідні групи: 1-ша
група — інтактний контроль
(n=20); 2-га група — тварини,
що одержували препарат «Аль-
цинара» дозою 1/100 ЛД50 за
сумою діючих речовин (n=10);
3-тя група — тварини, які одер-
жували препарат «Альцинара»
дозою 1/50 ЛД50 за сумою ді-
ючих речовин (n=10); 4-та гру-
па — тварини, що одержували
препарат «Альцинара» дозою
1/10 ЛД50 за сумою діючих ре-
човин (n=10).

Протягом усього досліджен-
ня проводили спостереження
за виживанням дослідних тва-
рин, споживанням їжі та води,
за клінічними проявами інток-
сикації (у разі їх виникнення):
за загальним станом, змінами
положення тіла, станом шкіри,
кольором слизових оболонок,
температурою тіла й окремими
симптомами (міоз, сльозоточи-
вість, діарея, зміни кольору се-
чі та фекалій, сонливість, су-
доми та ін.).

Перед початком експери-
менту (вихідні дані, що визна-
чали з використанням 10 тва-
рин групи інтактного контролю)
та на 28-му добу тварин зважу-
вали, визначали спонтанний
добовий діурез за допомогою
індивідуальних метаболітних
кліток [10], після чого їх негай-
но виводили з досліду шляхом
декапітації під ефірним нарко-

зом з метою одержання біома-
теріалу для клінічних і біохіміч-
них досліджень. У зібраній сечі
визначали загальні властивос-
ті (колір, прозорість, рН, щіль-
ність), вміст білка (за реакцією
з сульфосаліциловою кисло-
тою), вміст глюкози (глюкозо-
оксидазним методом) та дослі-
джували сечовий осад [6]. Далі
проводили повний клінічний
аналіз крові загальноприйня-
тими методами і визначали:
рівень гемоглобіну, вміст ери-
троцитів, кольоровий показник
(КП), вміст лейкоцитів, лейко-
цитарну формулу, швидкість
осідання еритроцитів (ШОЕ)
[6]. Також вивчали вміст креа-
тиніну (за реакцією з пікрино-
вою кислотою) [5] у крові та се-
чі й для оцінки швидкості клу-
бочкової фільтрації (ШКФ) роз-
раховували кліренс ендоген-
ного креатиніну.

У сироватці крові за до-
помогою біохімічних наборів
«Біо-ЛА-Тест» виробництва
“PLIVA-Lachema Diagnostika”
(Чехія) та «ДДС» виробництва
«ДИАКОН-ДС» (РФ) визнача-
ли вміст сечовини діацетилмо-
нооксимним методом, загаль-
ний білок біуретовим методом,
вміст альбуміну за реакцією
з бромкрезоловим зеленим,
вміст глюкози глюкозооксидаз-
ним методом, активної аспар-
татамінотрансферази (АсАТ)
та аланінамінотрансферази
(АлАТ) методом Райтмана —
Френкеля, вміст загального
білірубіну методом Йендра-
шека — Грофа, загального хо-
лестерину модифікованим ме-
тодом Лібермана — Бухарда
[4; 5; 9].

Статистичну обробку одер-
жаних результатів проводили
методами варіаційної статис-
тики з використанням t-крите-
рію Стьюдента й непарамет-
ричних методів аналізу (Mann–
Whitney U Test) за допомогою
комп’ютерних програм STA-
TISTIСА 7.0, StatPlus 2009 та
MS Excel 2007 [7; 11; 12] і по-
давали у вигляді порівняльних
таблиць із результатами різ-
них груп.

Результати дослідження
та їх обговорення

Під час дослідження під-
гострої токсичності лікарсько-
го засобу «Альцинара» встанов-
лено, що застосування цього
препарату не мало негативно-
го впливу на загальний стан,
зовнішній вигляд (стан шкірних
покривів і слизових оболонок)
та поведінку щурів. Уживання
їжі та води у тварин дослідних
груп не мало відмінностей від
тварин із групи інтактного кон-
тролю. Протягом усього екс-
перименту не було відмічено
жодного випадку загибелі тва-
рин. За показником динаміки
маси тіла щурів протягом усьо-
го експерименту не було за-
фіксовано значущих відміннос-
тей між показниками щурів до-
слідних та інтактної груп за ви-
ключенням тварин, які одержу-
вали препарат дозою 50 мг/кг
на 21-шу добу, та щурів, які
одержували препарат дозою
100 мг/кг станом на 28-му добу
дослідження. Під впливом до-
слідного препарату в інших до-
зах також спостерігалася тен-
денція до збільшення маси
тварин, але вона мала невіро-
гідний характер. Дану картину
можна пояснити позитивним
впливом діючих компонентів
дослідного засобу на загаль-
ний метаболізм тварин, що
призводить до посилення ана-
болічних процесів й збільшен-
ня маси тіла.

Токсикологічні характерис-
тики «Альцинари» також оці-
нювали за показниками клініч-
ного аналізу сечі щурів на ос-
нові вихідних даних і станом
на 28-му добу дослідження
(табл. 1). Так, наприкінці екс-
перименту у щурів, що одержу-
вали дослідний препарат до-
зами 100 та 500 мг/кг, спосте-
рігалося вірогідне збільшення
показників загального добово-
го діурезу щодо інтактних тва-
рин. Також слід відмітити, що
дана тенденція у групі, де за-
стосовували «Альцинару» до-
зою 500 мг/кг, мала також ві-
рогідний характер порівняно з
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тваринами, які одержували
препарат дозами 50 і 100 мг/кг.
Це свідчить про виражену ді-
уретичну дію дослідного пре-
парату, який має чіткий дозо-
залежний характер і поясню-
ється наявністю у його складі
діючих речовин рослинного по-
ходження, передусім з боку ЕА.

Протягом дослідження вве-
дення дослідного препарату
не викликало значущих змін
показників питомої щільності
та реакції сечі.

Застосування досліджува-
них об’єктів не мало вірогідно-
го впливу на показники рівня
глюкозурії у щурів усіх експери-
ментальних груп (див. табл. 1),
при цьому даний показник не
визначався загальноприйняти-
ми методами кількісного та якіс-
ного аналізу, що знаходиться
у межах фізіологічної норми.

При аналізі сечового осаду
тварин, що одержували «Аль-
цинару», у всіх досліджуваних
дозах будь-яких ознак сечово-
го синдрому та патофізіологіч-
них змін у співвідношеннях
формених елементів не визна-
чено. Вміст лейкоцитів, еритро-
цитів, епітелію та циліндрів
знаходився у межах фізіоло-
гічної норми та на рівні інтакт-
них тварин, кількістю 0–2 у
полі зору.

Результати вивчення впли-
ву препарату «Альцинара» на
азотистий обмін щурів при суб-
хронічному введенні подано у
табл. 2. Дані показники відоб-
ражають як функціональні
можливості сечовидільної сис-
теми дослідних тварин, так і
стан білкового й азотистого
обмінів.

Одержані результати свід-
чать, що при тривалому засто-
суванні дослідного засобу ста-
тистично значущого впливу на
показники азотистого обміну у
тварин не спостерігається. Ко-
ливання сечовини та креатині-
ну крові знаходяться у межах
фізіологічної норми. Проте слід
відмітити тенденцію до невіро-
гідного зниження вмісту сечови-
ни в крові та посилення показ-
ників ШКФ під впливом «Аль-

цинари», що є дозозалежною
і найбільш вираженою при
застосуванні дози 500 мг/кг і
може свідчити про потенційну
гіпоазотемічну та нефропро-
текторну дію дослідного об’єк-
та. Відображенням даної кар-
тини є посилення сечової екс-
креції креатиніну, про що свід-
чить збільшення його вмісту у
сечі тварин, яке набуває віро-

гідного характеру саме при за-
стосуванні дослідного засобу
дозою 500 мг/кг.

Результати аналізу біохіміч-
них показників крові щурів під
впливом субхронічного вве-
дення «Альцинари» наведено
у табл. 3. Одержані дані свід-
чать, що препарат у всіх дозах
не мав статистично значущо-
го впливу на рівень досліджу-

Примітка. * — p≤0,05 щодо інтактних тварин; ** — p≤0,05 щодо тварин,
які одержували «Альцинару» дозою 500 мг/кг.

Таблиця 1
Показники клінічного аналізу сечі щурів

під впливом препарату «Альцинара», n=50

          
Показник

Інтактний Доза, мг/кг
контроль 50 100 500

Вихідні дані

Діурез, мл на добу 5,5±0,3 — — —

Питома щільність 1,020± — — —
±0,014

рН 6,03±0,16 — — —

Білок, мг на добу 1,33±0,07 — — —

Глюкоза, 0 — — —
ммоль на добу

28-ма доба

Діурез, мл на добу 6,8±0,2 7,3±0,2** 8,8±0,2*, ** 10,9±0,4*

Питома щільність 1,023± 1,024± 1,021± 1,020±
±0,013 ±0,012 ±0,021 ±0,013

рН 5,95±0,14 6,01±0,16 6,10±0,17 6,13±0,15

Білок, мг на добу 1,25±0,09 1,22±0,07 1,35±0,09 1,32±0,13

Глюкоза, 0 0 0 0
ммоль на добу

Таблиця 2
Вплив препарату «Альцинара» на азотистий обмін щурів

за умов субхронічного введення, n=50

Сечовина Креатинін Креатинін
ШКФ,      Дослідна група крові, крові, сечі,

мл на добуммоль/л мкмоль/л ммоль/л

Вихідні дані

Інтактний контроль 5,46±0,15 53,51±3,72 3,96±0,50 385,4±26,8

28-ма доба

Інтактний контроль 4,70±0,33 57,46±3,99 3,41±0,35 393,0±19,3

Альцинара
50 мг/кг 4,49±0,12 54,35±3,77 3,12±0,42 405,0±37,6
100 мг/кг 4,25±0,11 56,86±3,95 2,73±0,30 412,8±28,7
500 мг/кг 4,05±0,11 58,76±4,08 2,34±0,24* 428,0±29,7

Примітка. * — p≤0,05 щодо інтактних тварин.
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ваних біохімічних показників. У
цілому всі досліджувані пара-
метри: глюкоза, загальний бі-
лок, альбумін, холестерин, бі-
лірубін, активність АлАТ і АсАТ
в інтактній та дослідних групах
знаходились у діапазоні по-
казників нормальних величин
для щурів і не виходили за ме-
жі фізіологічної норми. Отже,
«Альцинара» у досліджуваних

дозах не впливає на показни-
ки, які характеризують функ-
ціональний стан печінки та ни-
рок щурів.

Аналіз гематологічних пока-
зників тварин (табл. 4) свідчить,
що при субхронічному застосу-
ванні «Альцинари» у досліджу-
ваних дозах токсичного впливу
на показники периферичної кро-
ві щурів не відбувається.

На 28-му добу показники
вмісту гемоглобіну, еритроци-
тів, лейкоцитів, КП тварин на
фоні застосування «Альцина-
ри» не відрізнялися від показ-
ників інтактних щурів і знахо-
дились у межах фізіологічної
норми. У лейкоцитарній фор-
мулі щурів дослідних груп від-
соткове співвідношення різних
форм лейкоцитів також відпо-
відало показнику в інтактних
тварин і не відрізнялося від
показників норми. Винятком
можна вважати лише вміст
сегментоядерних нейтрофілів
під впливом дослідного препа-
рату дозою 500 мг/кг, що віро-
гідно перевершує інтактний рі-
вень, але, незважаючи на це,
знаходиться у межах фізіоло-
гічної норми для щурів.

Таким чином, результати
вивчення підгострої токсичнос-
ті препарату «Альцинара» у
щурів показали, що щоденне
внутрішньошлункове введення
досліджуваного об’єкта доза-
ми 50, 100 та 500 мг/кг протя-
гом 28 діб не викликає загибе-
лі тварин, не чинить токсично-
го впливу на їх загальний фі-
зичний стан, поведінку та ди-
наміку маси тіла. На фоні три-
валого застосування дослідно-
го препарату не відмічено віро-
гідних негативних відмінностей
між показниками клінічного
аналізу крові та сечі дослідних
тварин порівняно з інтактними
щурами. Установлено, що суб-
хронічне введення «Альцина-
ри» характеризується вірогід-
ним посиленням діуретичної
функції нирок і невірогідним
збільшенням гломерулярної
фільтрації, про що свідчить
зменшення у тварин вмісту се-
човини в крові та збільшення
показників ШКФ. Найбільше це
було виражено при застосуван-
ні препарату дозою 500 мг/кг.
При тривалому застосуванні
«Альцинара» не впливає на
показники, які характеризують
функціональний стан печінки
та нирок тварин, що підтвер-
джено відсутністю значущих
змін біохімічних показників си-
роватки крові.

Таблиця 3
Деякі біохімічні показники крові щурів під впливом

субхронічного введення препарату «Альцинара», n=50

          
Показник

Інтактний Доза, мг/кг
контроль 50 100 500

Вихідні дані

Глюкоза, ммоль/л 3,74±0,18 — — —

Загальний білок, г/л 73,35±2,13 — — —

Альбумін, г/л 31,15±0,83 — — —

Холестерин, ммоль/л 1,55±0,08 — — —

Білірубін, мкмоль/л 6,47±0,17 — — —

АлАТ, мккат/л 0,42±0,01 — — —

АсАТ, мккат/л 0,72±0,02 — — —

28-ма доба

Глюкоза, ммоль/л 3,96±0,19 3,81±0,12 4,24±0,10 4,14±0,11

Загальний білок, г/л 72,44±2,11 72,51±1,77 72,41±1,56 73,18±1,95

Альбумін, г/л 31,90±0,85 31,74±0,70 30,93±0,72 32,40±0,86

Холестерин, ммоль/л 1,66±0,07 1,60±0,08 1,69±0,08 1,50±0,04

Білірубін, мкмоль/л 6,13±0,18 5,93±0,15 6,05±0,16 5,90±0,15

АлАТ, мккат/л 0,36±0,01 0,38±0,03 0,33±0,02 0,40±0,03

АсАТ, мккат/л 0,78±0,02 0,70±0,05 0,73±0,05 0,82±0,06

Таблиця 4
Деякі показники клінічного аналізу крові щурів під впливом

субхронічного введення препарату «Альцинара», n=50

   Дослідна Гемогло- Еритроци- КП Лейкоцити, ШОЕ,
      група бін, г/л ти, 1012/л 109/л мм/год

Вихідні дані

Інтактний 147,9±3,9 5,09±0,11 0,87±0,01 8,67±0,23 4,50±0,34
контроль

28-ма доба

Інтактний 146,9±3,8 5,02±0,10 0,88±0,01 10,17±0,27 4,30±0,42
контроль

Альцинара
50 мг/кг 148,4±3,9 5,11±0,13 0,87±0,01 9,19±0,25 4,60±0,31
100 мг/кг 145,3±3,8 5,06±0,11 0,86±0,02 9,47±0,25 4,60±0,45
500 мг/кг 146,7±3,8 5,04±0,08 0,87±0,02 8,67±0,23 4,40±0,50
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Висновки

1. При підгострому протягом
20 діб застосуванні у щурів пре-
парат «Альцинара» дозами 50,
100 та 500 мг/кг не викликає
загибелі тварин, не чинить ток-
сичного впливу на загальний
стан, поведінку та динаміку маси
тіла.

2. Препарат «Альцинара»
не викликає вірогідних відмін-
ностей між показниками лабо-
раторних аналізів сечі та кро-
ві, практично не впливає на
функціональний стан сечови-
дільної та гепатобіліарної сис-
тем тварин.
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АНАЛИЗ ПОНИМАНИЯ БУДУЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ ФАРМАЦИИ ПОНЯТИЯ «СОЦИ-

АЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
Запорожский государственный медицинский университет, Запорожье, Украина
Исследование проводилось с целью выявления полноты и уровня понимания сути определе-

ния понятия «социальная ответственность» (СО) будущими специалистами фармации, а также
их мнения относительно препятствий для развития СО фармацевтическими организациями в
Украине. Методы: контент-анализ, анкетирование. Объекты: студенты фармацевтического фа-
культета ЗГМУ заочной формы обучения.

Студенты выпускных курсов заочной формы обучения не имеют сформированного единого
мнения относительно проявления фармацевтической организацией СО. Выявленная разобщен-
ность в исходных дефинициях понятия СО обусловливает разнообразие практик воплощения
теоретических основ концепции СО и требует разработки единого подхода в преподавании от-
дельных тем организационно-управленческих дисциплин.

Ключевые слова: социальная ответственность, фармация, студенты.
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THE ANALYSIS OF UNDERSTANDING OF “SOCIAL RESPONSIBILITY” BY THE FUTURE

SPECIALISTS IN PHARMACY
The Zaporizhzhia State Medical University, Zaporizhzhia, Ukraine
Social responsibility (SR) is a very acute problem for practical pharmacy today. This term is inter-

preted differently by each of Pharmacy subjects. Ethical issues, personal motives, and other compo-
nents of formation social responsible behavior by Pharmacy subjects requires a detailed study taking
into account educational and educational-qualifying levels in Ukraine.

The aim of this work is to identify the level of understanding the essence and completeness of the
SR concept by the future specialists of pharmacy and their views on the current obstacles to the SR
development by pharmaceutical companies in Ukraine.

The object of the study are the students of Pharmaceutical Department of the Zaporizhia State
Medical University correspondence course. The methods of study were used: content analysis, grouping,
comparison, modeling and questioning. We have interviewed 167 fifth- and sixth-year students in spe-
cialty “pharmacy”.

Undergraduates of the correspondence course don’t have the shaped consensus as to the manifes-
tations of SR by the pharmaceutical organization. Distinctions in the original definitions of the term SR
were revealed. It demands developing a common approach in teaching of the individual organization-
al and management disciplines. Students think that the main obstacles in the development of SR are
the irresponsible policy of the state, the absence of financial opportunities for social investment and
complicated system of taxation and in the absence of an appropriate legislative basis of SR. This
indicates a low level of personal SR of undergraduate students and their desire to transfer the re-
sponsibility for their actions on the others.

Key words: social responsibility, pharmacy, students.




