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Проведен один из этапов патофизиологического исследования состояния прооксидантно-

антиоксидантной системы в условиях моделирования разных видов ринитов у крыс. В патогенезе
развития химического и бактериального ринитов нарушения установлены на системном уровне
за счет увеличения ТБК и ДК и уменьшения Кат и ВГ даже на 14-е сутки эксперимента.

Доказано на модели химического и бактериального ринитов, что на фоне активации пере-
кисного окисления липидов и снижения антиоксидантной защиты гель «Имбирол» проявляет
выраженные лечебные антиоксидантные свойства по сравнению с референтным препаратом
«Пиносол». Эффективность нового геля «Имбирол» имеет более позитивную динамику восста-
новления АОЗ в сыворотке крови при развитии экспериментальных ринитов и достоверно не
отличается от показателей референтного препарата «Пиносол».
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Among the acute infectious diseases, rhinitis occupies a special position. Improper treatment can

cause complications. Therefore, the treatment of rhinitis in the initial stages is the optimal for the pre-
vention of severe infectious intracranial diseases. There was created a gel “Imbirol” of local applica-
tion for the treatment of rhinitis containing a complex of essential oils. The aim was the pathophysiologi-
cal study of rhinitis and the degree of pharmacological correction with the experimental gel “Imbirol”.
The research was conducted on the model of acute inflammation of the nasal cavity caused by caus-
tic soda (chemical rhinitis) and intranasal introduction of Staphylococcus aureus (bacterial rhinitis).
During 9 days rats were treated with an experimental gel and a drug called “Pinosol”. The experiment
took 36 rats, with bacterial and chemical rhinitis, with treatment and without it. Indicators of peroxida-
tion of lipids and antioxidant system were determined in serum: thiobarbituric acid (TBA) and diene
conjugates (DC), reduced glutathione (RG) and catalase (Cat). The obtained research results con-
firmed the formation of oxidative stress in experimental groups, both in chemical and bacterial rhinitis,
according to DK and TBA data at 168.3%, 216.1% (chemical) and 159.4%, 216.1% (at bacterial) com-
pared to intact animals. Application of the experimental new gel “Imbirol” and “Pinosol” allowed to
significantly improve the course of both chemical and bacterial rhinitis, that characterized by dynamic
equilibrium the indexes of LPO and AOS to a level of intact animals. In group with gel “Imbirol” Cat
and RG activity are increased to the level of intact animals: 102.4% and 108.2% (differences between
the groups are statistically insignificant). Application of the experimental gel “Imbirol” and “Pinosol” is
resulted in the expressed therapeutic effect. The obtained results allow to continue the study of ex-
perimental rhinitis, pharmacological influence of the experimental gel “Imbirol”.
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Серед гострої інфекційної па-
тології верхніх дихальних шля-
хів лідирує риніт. Так, діти до-
шкільного віку хворіють на ві-
русну інфекцію верхніх дихаль-
них шляхів 6–12 разів на рік,
а дорослі — двічі-тричі. Кіль-
кість днів, протягом яких лю-
дина хворіє на гострий риніт,
за все життя становить 1–2 ро-
ки [5].

Дуже високою є захворюва-
ність і на хронічні форми рині-
ту (10–20 % населення). Роз-
виток запальної реакції, її пе-
ребіг залежать від індивідуаль-
них особливостей організму
людини та етіологічного чин-
ника. Показники перекисного
окиснення ліпідів (ПОЛ) і стан
антиоксидантної системи (АОС)
характеризують гостроту пато-
логічного процесу, його дина-
міку, ступінь впливу лікуваль-
них засобів й ефективність їх
застосування [1; 4]. Зазначи-
мо, що несвоєчасне і непра-
вильне лікування цієї патології
може викликати значні усклад-
нення: гайморит, абсцес голов-
ного мозку, гнійний менінго-
енцефаліт, тромбофлебіт сиг-
моподібного і кавернозного си-
нусів. Тому лікування ринітів
на початкових стадіях розвит-
ку — оптимальна умова про-
філактики тяжких інфекційних
внутрішньочерепних захворю-
вань [2; 5].

Проведення обґрунтованої
фармакотерапії таких станів
залишається актуальним пи-
танням сучасної медицини та
потребує як вивчення особли-
востей перебігу, так і впрова-
дження нових форм лікарських
засобів. Уперше у Національ-
ному фармацевтичному уні-
верситеті (НФаУ) науково об-
ґрунтовано склад і розробле-
но технологію комплексного
гелю місцевої дії для лікуван-
ня верхніх дихальних шляхів,
зокрема ринітів, «Імбирол», що
містить комплекс ефірних олій
(імбиру, шавлії мускатної, ма-
йорану та чайного дерева) [6;
8]. Такі складові мають ши-
рокий спектр дії, насамперед
протизапальну, антибактері-

альну, антисептичну, раноза-
гоювальну тощо [9].

Мета нашого дослідження
— проведення одного з етапів
патофізіологічного вивчення
перебігу різних видів ринітів за
параметрами ПОЛ і АОС та
ступеня фармакологічної корек-
ції патологічних змін досліджу-
ваним гелем «Імбирол» на базі
Центральної науково-дослідної
лабораторії НФаУ. Робота ви-
конана відповідно до плану
науково-дослідних робіт НФаУ
(«Технологія одержання оригі-
нальних та комбінованих фар-
мацевтичних засобів у різних
формах», НДР № 0108U009174;
«Розробка складу, технології
та біофармацевтичні досліджен-
ня лікарських засобів на осно-
ві природної та синтетичної си-
ровини», НДР № 0114U000945,
2014–2019 рр.).

Матеріали та методи
дослідження

Дослідження проводилися
на моделі гострого запалення
носової порожнини, яке викли-
кали їдким натрієм (тампон
щурам уводили у кожну нізд-
рю одноразово, час експозиції
становив 3 с) протягом 14 діб
— хімічний риніт. Дана модель
обрана з урахуванням її високої
відтворюваності, нетривалого
перебігу і відповідності характе-
ру патології клінічній картині за-
хворювання у людини [2].

Експериментальну модель
бактеріального риніту відтво-
рювали шляхом інтраназаль-
ного одноразового введення
музейного штаму Staphylococ-
cus aureus (у кожний носовий
хід). Починаючи з 6-го по 14-й
день після введення бактері-
альної культури включно ліку-
вали досліджуваним гелем і
препаратом порівняння «Піно-
солом» [5].

В експерименті використо-
вували 36 щурів, яких розподі-
ляли на групи бактеріального
та хімічного ринітів, кожну з
яких розділяли ще по три гру-
пи, окремо виділили групу ін-
тактного контролю. Перша гру-
па — позитивний контроль

(тварини, яких не лікували піс-
ля розвитку патології), до дру-
гої та третьої груп були віді-
брані тварини, яким інтрана-
зально вводили досліджува-
ний препарат «Імбирол» і ре-
ферентний препарат (мазь «Пі-
носол») відповідно.

За допомогою біохімічних
методів аналізу в сироватці кро-
ві визначали показники, які
узагальнено характеризують
збалансованість проокисних і
антиокисних систем, відпові-
дальних за стан процесу вільно-
радикального окиснення (ВРО).
Пробірку із сироваткою кро-
ві  центрифугували 10 хв при
3000 об/хв, у надосадовій ріди-
ні визначали показники ПОЛ і
АОС загальноприйнятими ме-
тодами [7]. У сироватці крові
визначали вміст тіобарбітуро-
вої кислоти (ТБК) і дієнових
кон’югатів (ДК) за стандартни-
ми формулами. Стан АОС оці-
нювали за вмістом відновле-
ного глутатіону (ВГ) і актив-
ності ферменту антиоксидант-
ного захисту каталази (Кат) за
методом М. А. Королюк і спів-
авт. [3; 10]. Екстинкції вимірю-
вали на УФ-26 при довжині
хвилі 410 нм проти контроль-
ної проби, у яку замість пере-
кису вносили 2 мл води.

Статистичний аналіз отри-
маних результатів проводили
за допомогою стандартних па-
кетів програм Excel (2007), Sta-
tistica v. 6.0 (StatSoft Inc., CША)
на персональному комп’ютері
Pentium III. Вид розподілу озна-
ки у вибірці визначали з вико-
ристанням критерію Шапіро —
Вілка, а рівність дисперсій роз-
поділу ознак у групах — за до-
помогою критерію Левена. Для
множинних порівнянь даних з
нормальним розподілом про-
водили параметричний одно-
факторний дисперсійний ана-
ліз (ANOVA) і застосовували
метод Стьюдента — Ньюмена
— Кейлса, а в інших випадках —
ранговий аналіз варіацій за
критерієм Крускала — Уолліса.
Відмінності між вибірками вва-
жали статистично значущими
при р<0,05 [7].
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Результати дослідження
та їх обговорення

У попередніх відтвореннях
подібної експериментальної
моделі бактеріального та хі-
мічного ринітів досліджено роз-
виток вираженого запального
процесу за морфологічними
ознаками, стан розвитку окси-
дативного стресу за показника-
ми ВРО інтраназальних змивів
і ступінь впливу досліджувано-
го гелю «Імбирол» порівняно з
препаратом «Піносол».

Наступний етап визначен-
ня ступеня активації ВРО за
показниками системного впли-
ву патологічних чинників уна-
слідок розвитку різних видів
риніту дозволить довести або
спростувати антиоксидантні
властивості досліджуваного ге-
лю саме на системному рівні.
Загальновідомим є той факт,
що процес ушкодження ткани-
ни будь-яким чином призво-
дить до утворення активних
форм кисню (АФК), а отже, і до

розвитку ВРО. Тобто експери-
ментальні моделі ринітів у да-
ному дослідженні достовірно
призводили у перші дні експе-
рименту до розвитку оксида-
тивного стресу на системному
рівні (табл. 1, 2).

Отримані результати дослі-
джень підтвердили розвиток
оксидативного стресу в експе-
риментальних групах як при
хімічному, так і бактеріально-
му ринітах за даними ПОЛ. Так,
перекисні сполуки, що утвори-
лися під впливом АФК унаслі-
док окиснення ліпідів (основні
субстрати окиснення) у вигля-
ді ДК і ТБК, достовірно підви-
щувалися у сироватці крові
протягом усього експерименту
і залишалися відповідно на
рівні 168,3 і 216,1 % при хіміч-
ному риніті та 159,4 і 216,1 %
при бактеріальному порівняно
з інтактними тваринами. Ці
дані свідчать про розвиток ви-
раженого оксидативного стре-
су на системному рівні протя-
гом 14 днів моделювання екс-

периментальної патології, до-
водячи необхідність фарма-
кологічної корекції подібного
стану.

Така необхідність також про-
диктована і зниженням актив-
ності АОС протягом усього екс-
перименту, показники якої не
повернулися до норми навіть
на 14-й день. На противагу віль-
норадикальним процесам в
організмі АОС представлена, у
першу чергу, системою антиок-
сидантних ферментів: супер-
оксиддисмутазою, яка зв’язує
АФК із утворенням перекису
водню; каталазою, яка деструк-
турує перекиси в ліпідні гідро-
пероксиди; глутатіонперокси-
дазою, що редукує ліпідні гід-
ропероксиди за рахунок окис-
нення глутатіону; глутатіонре-
дуктазою, яка відновлює глута-
тіон шляхом окиснення НАДФН,
останній відновлюється через
цитохромний ланцюг і систему
природних антиоксидантів —
альфа-токоферол, аскорбіно-
ва кислота, флавоноїди [10].

Таблиця 1
Показники перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантної системи

в сироватці крові щурів з експериментальним хімічним ринітом
та за умов лікування «Імбиролом», 14-й день, М±m, n=10

                         Група ТБК, мкмоль/л Кат, мкат/л ДК, мкмоль/л ВГ, мкмоль/л

Інтактні щури 0,491±0,056 22,67±1,72# 0,416±0,044# 4,654±0,239#

Контрольна патологія (хімічний риніт) 1,061±0,081* 14,78±1,33* 0,700±0,0465* 3,048±0,108*

Щури з експериментальним 0,555±0,032# 23,23±1,86# 0,528±0,010*/# 5,032±0,409#

хімічним ринітом + «Імбирол»

Щури з експериментальним 0,653±0,059# 19,21±2,01 0,636±0,043* 4,014±0,282#

хімічним ринітом + «Піносол»

Примітка. У табл. 1, 2: * — p<0,05 порівняно з показником у групі інтактних тварин; # — p<0,05 порівняно з показ-
ником у групі контрольних тварин.

Таблиця 2
Показники перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантної системи
у сироватці крові щурів з експериментальним бактеріальним ринітом

та за умов лікування «Імбиролом», 14-й день, М±m, n=10

                         Група ТБК, мкмоль/л Кат, мкат/л ДК, мкмоль/л ВГ, мкмоль/л

Інтактні щури 0,663±0,075# 24,020±1,256# 0,443±0,042# 5,090±0,303#

Контрольна патологія 1,433±0,109* 13,020±0,892* 0,706±0,032* 3,367±0,135*
(бактеріальний риніт)

Щури з експериментальним 0,749±0,043# 25,390±2,141# 0,513±0,047# 5,953±0,446#

бактеріальним ринітом + «Імбирол»

Щури з експериментальним 0,882±0,079# 22,380±1,872# 0,538±0,041# 4,565±0,349#

бактеріальним ринітом + «Піносол»
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Отримані нами експеримен-
тальні дані демонструють, що
показники АОС не відновили-
ся до 14-ї доби експерименту.
Так, наприкінці 14-ї доби, у групі
з експериментальним ринітом
показники Кат та ВГ станов-
лять відповідно -34,8 і -34,4 %
при хімічному риніті та -45,8 і
-33,8 % при бактеріальному
порівняно з інтактними твари-
нами. Тобто протягом усього
періоду активність АОС досто-
вірно знаходилася у пригніче-
ному декомпенсованому стані
та не досягала показників ін-
тактної групи щурів.

Застосування двох ліку-
вальних засобів з односпрямо-
ваним механізмом дії: дослі-
джуваного гелю «Імбирол» і ма-
зі «Піносол» — дозволило знач-
но поліпшити перебіг як хіміч-
ного, так і бактеріального рині-
тів та привести показники ПОЛ
і АОС до стану динамічної рів-
новаги. Підтримання такого ста-
ну можливе за рахунок певної
організації плазмових і клітин-
них ліпідів, відновлення дина-
мічної системи обміну мембран-
них фосфоліпідів і холестерину,
що визначають ліпідний рівень
окиснення клітинних мембран.

За результатами досліджен-
ня відбувалося поліпшення
всіх показників ПОЛ на 14-ту
добу у групах, яких лікували.
Так, знижувалися показники
ТБК і ДК при хімічному риніті
до 113 % (р≤0,05) і 127 % (р≤
≤0,05) порівняно з групою щу-
рів, яких лікували гелем «Імби-
рол». У щурів контрольної па-
тології ці показники залишали-
ся стійко високими навіть на
14-ту добу і перевищували по-
казники норми у 2,61 і 1,70 ра-
зу відповідно.

Показники АОС в умовах хі-
мічного риніту набували тен-
денцію до підвищення актив-
ності як маркери здатності ор-
ганізму компенсувати патоло-
гічні зсуви при ВРО системно-
го характеру. Так, у групі із за-
стосуванням гелю «Імбирол»
спостерігали відновлення ак-
тивності Кат та ВГ до рівня
інтактних тварин — 102,4 та

108,2 % (відмінності між гру-
пами статистично незначущі).
У групі тварин, яких лікували
«Піносолом», відзначали подіб-
ну динаміку, але менш вира-
жену. І хоча дані також статис-
тично незначущі, проте повного
відновлення за показником
Кат (-15,3 %) не відбувалося.
У групі з контрольною патоло-
гією повного відновлення АОС
також не зафіксували: Кат до-
рівнювала -35 %, ВГ становив
-34,4 % (р≤0,05), тобто проце-
си ВРО продовжувалися, про-
те активності захисних чинни-
ків не вистачало.

Як видно з результатів, по-
дібну ситуацію можна спосте-
рігати і внаслідок бактеріаль-
ного риніту. Так, у групі з конт-
рольною патологією ТБК і ДК
залишалися підвищеними у
2,61 та 1,6 разу (р≤0,05) відпо-
відно до інтактної групи, Кат і
ВГ були нижче норми на 46 і
34 %. Застосування досліджу-
ваного гелю «Імбирол» і мазі
«Піносол» приводило до вира-
женого лікувального ефекту.
Так, відзначали зниження по-
казників прооксидантної систе-
ми, але при застосуванні гелю
«Імбирол» дані показники не
мали статистичних відміннос-
тей від інтактних тварин, а у
групі «Піносол» хоча і набли-
жалися до норми, та все одно
мали достовірні відмінності,
що свідчить про часткове від-
новлення балансу проокси-
дантно-антиоксидантної систе-
ми системного характеру. По-
казники АОС у групах із засто-
суванням гелю «Імбирол» і
мазі «Піносол» повністю від-
новилися та підвищилися до
норми (р≤0,05).

Таким чином, у патогенезі
хімічного та бактеріального
ринітів порушення проокси-
дантно-антиоксидантної систе-
ми встановлено на системно-
му рівні. Застосування потуж-
ного універсального лікування
гелем «Імбирол» за умов обох
видів експериментального ри-
ніту сприяє нормалізації показ-
ників системи «пероксидація-
антиоксидантний захист».

Висновки

1. Моделювання хімічного
та бактеріального ринітів у щу-
рів достовірно призводило до
порушення прооксидантно-
антиоксидантної системи як на
місцевому, так і системному
рівнях за рахунок підвищення
ТБК і ДК та зниження Кат і ВГ
навіть на 14-ту добу експери-
менту.

2. Застосування гелю «Ім-
бирол» при хімічному і бакте-
ріальному ринітах достовірно
приводило до відновлення по-
казників порушеної АОС на си-
стемному рівні за рахунок зни-
ження концентрації ТБК і ДК та
підвищення активності фер-
ментів Кат і ВГ.

3. Ефективність нового ге-
лю «Імбирол» має більш пози-
тивну динаміку відновлення
АОС у сироватці крові при роз-
витку експериментальних рині-
тів та достовірно не відрізня-
ється від показників мазі «Пі-
носол».

Отримані результати дозво-
ляють продовжити досліджен-
ня перебігу експерименталь-
них ринітів, механізмів розвит-
ку захисту та відновлення тка-
нин за умов фармакологічного
впливу досліджуваного гелю
«Імбирол».

Ключові слова: риніт, пе-
рекисне окиснення ліпідів, ан-
тиоксидантна система, гель.
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Исследовали влияние агониста β3-адренорецепторов мирабегрона (М) на регуляцию сократи-

тельной деятельности гиперактивного мочевого пузыря (ГМП) у самок крыс. Экспериментальную
модель ГМП (группа 2) получали путем введения животным резерпина (Хомвитензина). Мирабег-
рон (Бетмига) вводили животным с ГМП (группа 3) в течение 2 нед. Определяли изменения амп-
литуды нейрогенных (стимулированных электрическим полем) и агонист-зависимых сократитель-
ных реакций полосок мочевого пузыря, изолированных у животных после введения препаратов.
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