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СКРИНІНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСТРАКТУ БРУНЬОК
ТОПОЛІ ЧОРНОЇ, ЯК ПЕРСПЕКТИВНОГО ЗАСОБУ
ІЗ ПРОТИЗАПАЛЬНОЮ ДІЄЮ
1
Бондарь А.І. , Цубанова Н.А. 1, Губарь С. М. 1, Ткаченко О. В. 1,
Георгіянц В. А. 1, Вишневський І. А. 2
1
Національній фармацевтичний університет, м. Харків
2
ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика», м. Житомир
За статистичними даними 50-60% чоловіків віком до 40 років страждають на хронічний простатит, з тенденцією до збільшення з віком, та у
більш ніж у 70% чоловіків, яким більше 50 років, діагностують доброякісну гіперплазію передміхурової залози. З 2013 року Європейською асоціацією урологів рослинні простатопротектори введені до протоколів лікування, як препарати, що мають доведену клінічну ефективність, і на сьогоднішній день більше 60% хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози та хронічний простатит віддають перевагу саме препаратам
рослинного походження. Також, значною позитивною відмінністю препаратів на основі рослинної сировини від синтетичних засобів є полімодальний фармакологічний вплив, низький рівень токсичності та можливість їх
тривалого застосування.
Номенклатура вітчизняних простатопротекторів рослинного походження досить обмежена, особливо м’яких лікарських форм. Перспективним є створення нового лікарського засобу для ректального застосування
на основі активних речовин бруньок тополі чорної (БТЧ) (Gemma Populus nigra L.), які використовуються не одне століття у медицині та чинять
протизапальну, антитоксичну, знеболювальну, імуномоделюючу дії.
Метою роботи було провести скринінгові дослідження з пошуку оптимального об’єкту на основі екстрактів БТЧ та встановити ефективну дозу екстракту БТЧ за протизапальною дією.
Об’єктами досліджень були спиртовий (96%) екстракт бруньок
тополі чорної, надалі екстракт БТЧ №1, та спирто-водний екстракт (70%) з
бруньок тополі чорної, надалі екстракт БТЧ №2. Екстракти №1 та №2 було отримано з подрібненої до 1 мм сировини. За результатами аналізу
серій екстрактів БТЧ №1 та БТЧ №2 на вміст екстрактивних речовин показано, що при використанні у якості екстрагенту 70% спирту, кількість
екстрактивних речовин та суми гідроксикоричних кислот, що перейшли у
екстракт, відносно їх загального вмісту у сировині, більше на 5% та 14%
відповідно по відношенню до цих показників, отриманих для екстрагенту
96% спирт. Але сума флавоноїдів у спиртових екстрактах на основі 96 %
спирту більше на 10% по відношенню до цього показника, отриманого для
екстрагенту – 70% спирт.
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Для вивчення протизапальної активності екстрактів тополі чорної
була використана модель карагенінового набряку стопи у щурів, який відтворювали шляхом субплантарного введення під апоневроз задньої кінцівки 0,1 мл 1% розчину карагеніну. Виразність запального процесу оцінювали за збільшенням об’єму ураженої кінцівки, який вимірювали до введення флогогену та через і через 1, 2, 3, 4, 6 та 24 години після введення
за допомогою онкометра. В якості препарату порівняння використовували
Діклофенак натрію в дозі 8 мг/кг. Мембранопротекторну дію БТЧ досліджували на моделі спонтанного гемолізу еритроцитів за Jager F.C., спектрофотометрично на СФ-46 при 540 нм визначаючи екстинкцію позаеритроцитарного гемоглобіну, що надходить у кров внаслідок гемолізу
еритроцитів, викликаного пероксидним окисненням ліпідів киснем повітря. Як препарат порівняння в дослідженні використовували Токоферолу
ацетат (18 мг/кг). Статистичну обробку результатів проводили за допомогою програми AnalystSoft Inc., StatPlus з використанням критерію
Ст'юдента.
За умов спонтанного гемолізу еритроцитів встановлено, що досліджувані екстракти бруньок тополі чорної мають мембраностабілізувальну
дію, яка найбільш виражена для 96% спирто-водного екстракту бруньок
тополі чорної №1.
За умов карагенінового набряку встановлена виражена протизапальна активність екстракту бруньок тополі чорної №1 у дозах 0,2 мл/кг,
1 мл/кг, 5 мл/кг. Встановлено, що відносно групи контрольної патології
всі три досліджувані дози чинять протизапальну дію, але у перші години
запалення ефективність екстракту у дозах 1 мл/кг та 5 мл/кг перевищує
вплив препарату порівняння – диклофенаку натрію. Статистично значущої
різниці між дозами екстракту бруньок тополі чорної № 1 в 1 мл/кг та
5 мл/кг протягом всього експерименту не встановлено. З метою проведення подальшого дослідження можливої простатопротекторної дії, доцільним є фармакологічне вивчення впливу екстракту БТЧ № 1 у дозі 1 мл/кг,
що обумовлено насамперед, питанням безпеки ліків при їх застосуванні.
За умов аналогічної ефективності, перевагу надають лікарському засобу,
який ефективний у меншій дозі, яка сприятиме більш благоприємному для
пацієнта токсикологічному профілю, за значно нижчому ризику виникнення негативних реакцій, що особливо актуально сьогодні, коли проблема токсичних ефектів лікарських препаратів набула особливої гостроти.
Екстракт бруньок тополі чорної №1 (спирто-водний екстракт (96%)
можна рекомендувати для подальших фармакологічних досліджень з метою створення нового вітчизняного лікарського засобу для лікування захворювань передміхурової залози.
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