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Вступ. При розробці складу лікарського засобу рослинного походження
необхідно виважено обирати лікарську рослинну сировину (ЛРС), що буде
вихідною для нового фітопрепарату. Оскільки розробляли лікарський засіб для
терапевтичної стоматології, який можливо було б застосовувати при запальних
захворюваннях порожнини рота, то й до обґрунтування вибору рослинних
об’єктів підходили з позиції здатності певних видів ЛРС, завдяки вмісту
біологічно активних речовин, чинити комплексний вплив на уражені тканини
пародонту та слизової оболонки порожнини рота.
Проведені різнопланові фармакологічні та скринінгові мікробіологічні
дослідження уможливили обрати у якості складових нового фітопрепарату аїру
кореневища (Calami rhizomata), родовика кореневища та корені (Sanguisorbae
rhizomata et radices) та солодки корені (Glycyrrhizae radices).
ЛРС-компонентам, які визначено перспективними для розробки
рецептури настойки «Касдент», притаманний широкий спектр фармакологічної
дії, серед якого є бажані види активності для фітозасобу означеної
спрямованості, що представлено на рис. 1.
Відмічаємо, що певними видами фармакологічної дії, такими як
протизапальна,
антибактеріальна,
антифунгальна,
антиоксидантна,
ранозагоювальна володіють всі вищеперераховані рослинні складові, але
обумовлює фармакологічну активність склад біологічно активних речовин
кожної ЛРС.
Доцільним вважали здійснення аналізу залежності «хімічна структура
біологічно активних речовин», які містяться у рослинній сировині –
«фармакологічна активність» із застосуванням комп’ютерної програми
Prediction of Activity Spectra for Substances (PASS). На підставі результатів
вивчення було прогнозовано фармакологічну активність складної настойки
«Касдент».
З іншого боку, розроблений лікарський засіб рослинного походження став
об’єктом експериментальних досліджень, у тому числі з встановлення його
терапевтичної цінності.
Метою роботи є розгляд виправданості застосування методу
передбачення фармакологічної активності шляхом порівняння встановленого за
допомогою PASS-прогнозування спектру фармакологічної дії складної
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настойки «Касдент» з результатами, які одержано експериментально методами
in vitro та in vivo.
протизапальна

Аїру
кореневища

антибактеріальна

антифунгальна
Родовика
кореневища і
корені

кровоспинна

ранозагоювальна

антиоксидантна
Солодки
корені
мембраностабілізувальна
Рис. 1. Фармакологічна дія, яка притаманна окремим ЛРС-складовим настойки
«Касдент», що є бажаною для стоматологічного фітозасобу
Матеріали та методи. Об’єкти вивчення – результати комп’ютерного
прогнозування відносно передбачуваних видів фармакологічної активності
основних біологічно активних речовин лікарських рослин, які є складовими
настойки «Касдент», дані досліджень in vitro та in vivo, які проведено власно, а
також висвітлено у повідомленнях науковців НФаУ у фахових виданнях.
В ході виконання роботи застосовано методи логічний, порівняльний,
узагальнення та графічний.
Результати та їх обговорення. Результати комплексу досліджень
експериментально довели передбачувані види активності (рис. 2), а саме:

протизапальну, що встановлена при вивченні специфічної активності
настойки «Касдент» на моделях експериментального гінгівіту та хронічного
генералізованого пародонтиту у щурів;

антибактеріальну та антифунгальну, яка визначена методом дифузії в агар
у модифікації «колодязів» та методом двократних серійних розведень відносно
музейних та клінічних штамів грампозитивних і грамнегативних
мікроорганізмів і грибів роду Candida з встановленням ефективних розведень
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Рис. 2. Кореляційні зв’язки між прогнозованими та визначеними
експериментально видами фармакологічної активності настойки «Касдент»
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рослинного засобу «Касдент», які проявляють бактеріостатичний і
бактерицидний ефекти;

мембраностабілізувальну, яку вивчено на моделі спонтанного гемолізу
еритроцитів;

антиоксидантну, яка доведена на модельних системах in vitro з
визначенням антиоксидантного профілю розробленого фітопрепарату:
антисупероксидної дії (наявність антиоксидантної активності на стадії
утворення активних форм кисню, таких як пошкоджуючий супероксидрадикал); антирадикальної (здатність гальмувати сильний окисник –
гідроксильний радикал) та хелатуючої (можливість зв’язувати іони Fe2+) дії, що
набуло підтвердження в дослідах in vivo при моделюванні експериментального
гінгівіту та хронічного генералізованого пародонтиту.
Висновки. Розглянуто передбачуваний комп’ютерним прогнозуванням
спектр фармакологічної дії настойки «Касдент», результати фармакологічних та
мікробіологічних досліджень, а також дані з вивчення рідкого лікарського
засобу в модельних системах in vitro.
Експериментально підтверджено в дослідах in vitro та in vivo передбачені
види фармакологічної активності настойки «Касдент», що виправдовує
використання наведеного підходу при створенні та дослідженні нових
лікарських препаратів.
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