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Для визначення ЛД50 та відтворення клінічної картини гострого отруєння, гостру
токсичність екстракту листя тополі китайської вивчали на білих щурах – самцях за умов
одноразового внутрішньошлункового введення відповідно до діючих норм. Дослідним
тваринам вводили 1% крохмальну суспензію екстракту листя тополі китайської в дозі
15000мг/кг. Тваринам контрольної групи вводили еквівалентний об’єм 1% крохмальної
суспензії. Згідно з методичними рекомендаціями при вивченні гострої токсичності після
введення досліджуваної речовини термін спостереження за тваринами складав 14 діб.

В результаті експерименту після  одноразового перорального внутрішньошлункового
введення екстракту листя тополі китайської в дозі 15000мг/кг у щурів ознак інтоксикації не
виявлено. Тварини дослідної та контрольної групи зберігали рухову активність, реагували на
звукові та світлові подразники, процеси дефекації і сечовиділення були в межах норми,
порушення дихання та судоми не спостерігались. В усіх тварин була збережена рефлекторна
збудливість, загибель щурів не відмічалась.

Динаміка маси тіла щурів після внутрішньошлункового введення екстракту листя
тополі китайської відповідала приросту маси тіла тварин контрольної групи.

При оглядовому дослідженні шерстного покриву, слизових оболонок фізіологічних
отворів, а також під час розтину при макроскопічному дослідженні внутрішніх органів в усіх
тварин ознак запалення, подразнення чи інших проявів патологічного процесу не виявлено.
За розміром, кольором, розташуванням внутрішніх органів, дослідні щурі не відрізнялися від
тварин контрольної групи. Поверхня печінки, нирок та надниркових залоз гладенька. Колір,
форма та розміри органів звичайні. Підшлункова залоза сірувато-рожевого кольору,
селезінка повнокровна, пружна, слизова оболонка шлунка з вираженим рельєфом складок,
слизова оболонка кишечника не змінена. В грудній клітці всі органи розташовані анатомічно
правильно. М’яз серця на розрізі темно-червоний, у легенях лиски плеври не змінені. Масові
коефіцієнти внутрішніх органів свідчать про відсутність патологічних змін.

Таким чином, комплексне дослідження з вивчення гострої токсичності сухого
екстракту лися тополі китайської свідчить про відсутність його токсичної дії при
одноразовому внутрішньошлунковому введенні в дозі 15000 мг/кг.
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Захворюваність на цукровий діабет (ЦД) визначено як одну з пріоритетних медико-
соціальних проблем у світі. Згідно з даними експертів ВООЗ та Міжнародної Діабетичної
Федерації частота ЦД коливається від 1,5 до 4%, значно зростаючи у розвинутих країнах
світу. В Україні показники захворюваності на ЦД щорічно зростають на 5-7% і становлять
понад 2 млн хворих, серед них 438 тис. чоловіків та 605 тис. жінок віком 20-79 років. Це
310 тис. сільського та 734 тис. міського населення. Прогнозують, що до 2040 року
чисельність таких хворих на ЦД зросте до 642 млн осіб.

Метою даної роботи стало вивчення впливу нанохрому цитрату (НХЦ) на показники
білкового та ліпідного обміну у щурів за умов експериментального ЦД.

Робота виконана на 18-місячних лабораторних щурах-самцях. Експериментальний ЦД
2 типу моделювали п/ш уведенням щурам дексаметазону (розчин для ін’єкцій 4 мг/мл,
KRKA, Словенія) в дозі 0,125 мг/кг маси тіла впродовж 14 діб. Як препарат порівняння
використовували метформін САНДОЗ (табл. 500 мг, в/о, Польща), який у вигляді водної
суспензії вводили тваринам в/ш через зонд у дозі 200 мг/кг. Дослідним тваринам одночасно з
дексаметазоном уводили в/ш НХЦ в дозі (0,01 мг/кг) чи метформін. Тварини були поділені
на 4 групи. І група – інтактні щури, ІІ – контрольна патологія, ІІІ – дексаметазон+НХЦ,
IV група – дексаметазон+метформін. Визначення біохімічних показників у сироватці крові
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проводили фотоколориметрично за загальноприйнятими методиками з використанням
діагностичних наборів «Реагент» та НВП «Філісіт-діагностика» (Дніпропетровськ).

За результатами встановлено, що у сироватці крові щурів з експериментальним ЦД на
36% вищий вміст загальних ліпідів, на 83% - загального холестерину і на 36% нижчий вміст
холестерину ЛПВЩ порівняно з інтактними тваринами. Отримані дані не протирічать
результатам інших дослідників і можуть бути обумовлені гіперглікемією та
інсулінорезистентністю периферичних тканин.

У тварин з експериментальним ЦД не виявлено суттєвих порушень
білоксинтезувальної і білірубіндетоксикуючої функцій печінки, оскільки показники вмісту
загального білку, альбумінів, білірубіну, сечової кислоти та креатиніну в сироватці крові
вірогідно не відрізнялися від показників контрольних тварин. Проте, у сироватці крові таких
щурів на 31% знизився вміст сечовини, що, найімовірніше, свідчить про порушення
функціонування в печінці орнітинового циклу сечовиноутворення.

У сироватці крові тварин з ЦД, лікованих НХЦ знизився на 21% вміст загальних
ліпідів, на 36% загального холестерину і на 53% зріс вміст холестерину ЛПВЩ, вміст
сечовини піднявся до рівня інтактних тварин. Отримані дані свідчать про гіполіпідемічну,
гіпохолестеринемічну дію НХЦ за умов експериментального ЦД при відсутності впливу на
вміст загального білка, альбуміну, креатиніну, сечової кислоти та загального білірубіну.

Профілактично-лікувальне застосування метформіну також запобігло розвитку
метаболічних порушень, які виникли при експериментальному ЦД. Порівняно з
контрольною патологією у сироватці крові при відсутності змін вмісту загальних ліпідів, на
39% знизився вміст загального холестерину і на 38% зріс рівень ЛПВЩ. Всі інші показники
в сироватці крові суттєво не відрізнялися від інтактних тварин.

Таким чином, антигіперглікемічний ефект НХЦ при експериментальному ЦД
супроводжується нормалізацією порушених показників ліпідного обміну. За ефективністю
коригувального впливу на показники вуглеводного та ліпідного обміну при
експериментальному ЦД протидіабетична активність НХЦ не поступається препарату
порівняння метформіну.
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На сьогодні 89% усіх паразитарних захворювань припадає на долю гельмінтозів.
Щорічний показник захворюваності на гельмінтози в Україні складає 1333 випадки на 100
тис. населення. Паразитування гельмінтів призводить до розвитку поліавітамінозу зі
зниженням апетиту, маси тіла та опірності організму до несприятливих факторів і порушення
метаболізму. Тому надзвичайно актуальним є питання профілактики та ефективного
лікування гельмінтозів.

Протягом багатьох століть при паразитарних інвазіях інвазіях як у народній, так і в
офіційній медицині широко використовують фітозасоби, які, на відміну від хімічних
препаратів, характеризуються більш м’якими властивостями та меншою токсичністю.

Проведено маркетинговий аналіз асортименту антипаразитарних фітозасобів, що
наявні на фармацевтичному ринку України. Згідно проведеного аналізу асортименту
лікарських засобів, дієтичних добавок та лікарської рослинної сировини, що виявляють
антигельмінтну дію та наявні на ринку України, виявлено 102 торгових найменувань у різних
лікарських формах. Встановлено, що асортимент, в основному, представлений, лише
біологічно активними добавками (97,06%). Серед препаратів наявні як однокомпонентні
(18,63 %) так і комбіновані дієтичні добавки (81,37 %). До складу таких фітозасобів окрім
рослин із антигельмінтними властивостями входять і рослини із послаблюючими,
загальнозміцнюючими та протизапальними властивостями, що дає можливість більш широко
впливати на організм в цілому. Найчастіше такі фітопрепарати вміщують насіння гарбуза


