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ІІ – емульсію дистильованої води (діабетичний контроль), група ІІІ – емульсію густого екстракту 

(200 мг/кг), група ІV – емульсію олії (200 мг/кг), V – суспензію метформіну (150 мг/кг). 

Характеристику глюкозного гомеостазу оцінювали за допомогою орального тесту толерантності до 

глюкози (ОТТГ). Проби крові для аналізу брали із хвостової вени до введення та через 30, 60 та 120 хвилин 

після введення глюкози. 

Глікемічну реакцію під час проведення ОТТГ оцінювали за площею під глікемічними кривими  

(ммоль/л·хв), яку обчислювали за допомогою комп’ютерної програми «Mathlab». 

Результати дослідження. Під час виконання орального тесту толерантності до глюкози розрахована 

площа під глікемічною кривою в контрольній групі діабетичних тварин, яка склала 

1034,4 ммоль/л·хв. В той же час в групах тварин, які отримували густий екстракт рижію посівного відповідна 

величина склала 712,2 ммоль/л·хв, а в групі тварин, які отримували олію рижію посівного - 725,1 ммоль/л·хв. 

Ці показники  достовірно не відрізнялися від відповідної площі в групі інтактного контролю (746,1 

ммоль/л·хв). 

Висновки. Одержані дані свідчать, що густий екстракт і олія рижію посівного мають здатність 

гальмувати формування інсулінорезистентності та глюкозотолерантності на фоні експериментального 

діабету, індукованого високими дозами фруктози у щурів. 

ПОШУК РЕЧОВИН З ГІПОЛІПІДЕМІЧНОЮ АКТИВНІСТЮ СЕРЕД ПОХІДНИХ 3-

МЕТИЛКСАНТИНУ 

Цис О.В., Білай І.М. 

Запорізький державний медичний університет 

Вступ. Проблема гіперліпідемії займає одне з провідних місць серед факторів ризику серцево-

судинних захворювань та прогресуванні їх ускладнень у населення. Незважаючи на високий 

гіполіпідемічний  ефект,  група  статинів  має цілу низку недоліків, пов'язаних з суттєвою  побічною  дією. 

Все це спонукає науковців до пошуку нових ефективних та малотоксичних гіполіпідемічних засобів. 

Метою дослідження було провести пошук речовин з гіполіпідемічною активністю серед вперше 

синтезованих похідних 3-метилксантину при експериментальній гіперліпідемії. 

Матеріал і методи. Для вивчення гіполіпідемічної активності використовувалися білі лабораторні 

щури-самці лінії Вістар масою 180-200 г. Для моделювання гіперліпідемії застосовували твінову модель: 

внутрішньоочеревинно вводили твін-80 в дозі 200 мг/100 г ваги. Досліджувані речовини вводили перорально, 

одночасно з твіном або попередньо, протягом 6 днів. Було сформовано 13 груп лабораторних щурів лінії 

Вістар (по 8 тварин в одній групі): 10 похідних 3-метилксантину – 10 груп, 11 гр. – контрольна патологія, 12 

гр. – інтактна група, 13 гр. – препарат порівняння (аторвастатин у дозі 20 мг/кг). Досліджувані речовини 

вводились у дозі 1/10 від LD50 (що визначали попередньо методом Прозоровського). В сироватці крові 

визначали рівень загального холестерину, тригліцеридів, β-ліпопротеїдів та холестерину в аорті. 

Отримані результати. Були отримані дані щодо гіполіпідемічної дії похідних 3-метилксантину: 

досліджувані речовини проявляли гіполіпідемічну активність. Деякі з них перевершували препарати 

порівняння за силою гіпохолестеринемічної дії. 

Висновки. Таким чином, експериментально була обґрунтована перспектива подальшого вивчення 

нових похідних 3-метилксантину, як основа для розробки нового ефективного та безпечного 

гіполіпідемічного засобу. 

THE PROSPECT OF CREATING NEW PILLS FOR ORAL MUCOSA DISEASES 

Chonka H. 

Zaporizhzhia State Medical University 

According to WHO official statistics, about 98% of people in the world suffer from inflammatory diseases 

of oral mucosa. 

So goal of our research became problems coverage of oral mucosa diseases in Ukraine. As materials and 

methods witch, we used secondary free information about pills for these pills. 
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Our results and effects. Analyzes of market research has shown that range of pills for oral mucosa diseases 

have limited choice and have a selective therapeutic effect. Despite advances in the science of creating new medicines 

in nowadays, do not satisfy the demand for treatment of these diseases. So it’s very important created new treatment 

pills which based on derivatives of 1,2,4- triazolum and expasession of the domestic pharmaceutical market in 

Ukraine and thereby improving treatment. 

Conclusions. Our evidence show that creation for new treatment pills witch based on derivatives of 1,2,4- 

triazolum and expasession of the domestic pharmaceutical market in Ukraine stay very important for nowadays. 

Established that domestic pharmaceutical market are busy foreign manufactures. All of this above open new 

possibilities to created new treatment pills for dentist treatment witch based on derivatives of 1,2,3-triazolum and 

exprasesion of the domestic pharmaceutical market of Ukraine very impotant for now days. Established that domestic 

pharmaceutical market for oral mucosa diseases busy with foreign manufactures. 

 

ВАЛІДАЦІЯ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНИХ МЕТОДІВ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ДІЮЧОЇ 

РЕЧОВИНИ В МАЗІ «ТІОТРИАЗОЛІН» 

 

Шевченко О.А. 

Запорізький державний медичний університет 

 

Проблема пошуку нових ефективних хіміотерапевтичних засобів для лікування уражень шкіри надзв

ичайно актуальна. Ранозагоювальні засоби і препарати в цьому процесі застосовуються, як правило, з метою 

відновлення первісної форми та функції тканини в найбільш короткий термін. У нормативно-правових 

документах МОЗ України для зовнішнього застосування в дерматолоґії рекомендовані м’які лікарських 

засобів різних фармакологічних груп, але практично всі вони мають прояв небажаних побічних ефектів. Тому 

актуальним являється пошук препарату, який має мінімальний ризик прояву побічних ефектів. Одним з таких 

препаратів є мазь тіотриазоліну. Метою нашої роботи була розробка методів стандартизації та валідації, 

розробка методик кількісного визначення мазі тіотриазоліну спектрофотометричним методом. Валідація - це 

збір та оцінка даних, що починається на стадії розробки та продовжується на етапі серійного виробництва, 

які гарантують здатність всіх технологічних процесів постійно і стабільно досягати очікуваних результатів, 

тобто це документоване підтвердження того, що система працює так, як і передбачалося. Для того, щоб 

аналітична методика зайняла гідне місце в системі забезпечення якості, відповідала своєму призначенню, 

тим самим гарантувала достовірні та точні результати аналізу, передбачена процедура валідації аналітичних 

методик. Для цього раніше була розроблена методика визначення субстанції тіотриазоліну 

спектрофотометричним методом, яка і надалі пішла для кількісного визначення мазі тіотриазоліну. 

Вивчено актуальність застосування дерматологічних мазей та на підставі проведеного аналізу, 

робимо висновок, що методика визначення мазі тіотриазоліну спектрофотометричним методом є актуальною 

і відповідає дійсності аналітичних методик. 
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