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Вступ.  
Одним з патогенетичних факторів виникнення та розвитку 

атеросклерозу є окислювальний стрес при захворюваннях серцево-

судинної системи [1, 2, 3, 4, 5, 6]. У зв`язку з цим у комплексній терапії 

атеросклерозу широко застосовують антиоксиданти, зокрема кверцетин [7, 

8, 9, 10]. Експериментально та клінічно підтверджений гіполіпідемічний 

ефект кверцетину. За даними літератури, кверцетин впливає на процеси 

атерогенезу: попереджає перекисне окиснення ліпопротеїнів низької 

щільності (ЛПНЩ), блокує набування ними атерогенних властивостей [7, 

9, 11]. Для зниження гіполіпідемії експериментально було застосовано 

комплекс біологічно активних речовин (умовна назва «Латирон») 

Мета роботи: дослідження гіполіпідемічних властивостей комплексу 

біологічно активних речовин з чини посівної «Латирон» в порівнянні з 

препаратом порівняння кверцетином.  

Матеріали і методи.  
На кафедрі заводської технології ліків університету була розроблена 

таблетована форма комплексу БАР із чини посівної, під умовною назвою 
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«Латирон», що містить: комплекс БАР із чини посівної 0,33; ПВП 0,015; 

аеросил 0,015; лактозу 0,135; кальцію стеарат 0,005. 

Хімічний склад комплексу БАР із чини посівної (за результатами 

фітохімічного аналізу): флавоноїди – трицин, афземен, лакріцитин; 

ізофлавоноїди; азотовмістні сполуки; кумарини – умбеліферон, 

скополетин, ізоскополетин; оксикоричні кислоти – кумарова, кавова, 

ферулова, хлорогенова; тритерпенові сапоніни; амінокислоти – лейцин, 

фенілаланін, α-аланін, аргінін, гліцин, валін, глутамінова, аспарагінова 

еритро-γ-метил-L-глутамінова кислоти та ін. БАР.  

Дослідження гіполіпідемічної активності «Латирону» – проводили на 

кролях на моделі холестеринової гіперліпідемії [11, 12, 13]. В експерименті 

було використано 20 безпородних кролів-самців. Всі тварини були поділені 

на 4 групи по 5 кролів у кожній: 1 група – інтактний контроль; 2 група – 

контрольна патологія; 3 група – тварини, ліковані «Латироном» у дозі 40 

мг/кг; 4 група – тварини, ліковані кверцетином у дозі 5 мг/кг. Усі 

дослідження проводили у відповідності з національними 

«Загальноетичними принципами експериментів на тваринах» (Україна, 

2011), які узгоджуються з положеннями «Європейської конвенції про 

захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та 

інших наукових цілей» (Страсбург, 1986), та схвалені 1-им Національним 

конгресом з біоетики (Київ, 2001) [14]. Усі маніпуляції, які викликали біль, 

проводили під барбаміловим наркозом. Статистичну обробку даних 

здійснювали за допомогою пакета програм Statistica for Windows 6.0 з 

використанням t–критерію Ст'юдента та кореляційного аналізу. Результати 

вважали дійсними при р < 0,05 [15]. 

Результати та їх обговорення.  

Оскільки при атеросклерозі спостерігаються зміни в антиоксидантній 

системі (АОС) клітин з наступною активацією процесів перекисного 

окиснення ліпідів (ПОЛ) та цитолізу [4, 6, 9], нами було вивчено вплив 

«Латирону» на показники, які характеризували інтенсивність процесів 

ПОЛ (рівень ТБК-реактантів у сироватці крові) та процеси цитолізу 

(активність АсАТ у сироватці крові) [12, 13]. 

Результати експерименту наведені у таблицях 1 – 3  

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1 
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Вплив «Латирону» на показники ліпідного обміну в сироватці крові 

при експериментальній гіперліпідемії (M±m, n = 5) 
Термін 

спостере-

ження 

Показ-ники, 

ммоль/л 

Групи тварин 

Інтактний 

контроль 

Контрольна 

патологія 

Латирон,  

40 мг/кг 

Кверцетин,  

5 мг/кг 

 

Вихідний  

Рівень 

ТГ 

ЗХС 

ЛПНЩ 

ЛПДНЩ 

ЛПВЩ 

0,91±0,01 

1,69±0,01 

0,81±0,01 

0,49±0,01 

0,68±0,02 

0,90±0,03 

1,91±0,01* 

0,89±0,02* 

0,48±0,02 

0,59±0,02* 

0,91±0,02 

1,79±0,01** 

0,90±0,01 

0,49±0,01 

0,64±0,03 

0,91±0,02 

1,81±0,08 

0,89±0,01 

0,50±0,01 

0,62±0,02 

 

1,5 місяці 

ТГ 

ЗХС 

ЛПНЩ 

ЛПДНЩ 

ЛПВЩ 

1,02±0,08 

1,54±0,10 

0,64±0,09 

0,52±0,03 

0,61±0,02 

1,44±0,10* 

4,74±0,09* 

3,18±0,07* 

0,79±0,09* 

0,44±0,03* 

1,06±0,11 

3,44±0,10** 

2,41±0,11** 

0,70±0,03** 

0,56±0,01** 

1,42±0,11 

3,40±0,10** 

3,16±0,10** 

0,70±0,05 

0,53±0,04 

 

3 місяці 

ТГ 

ЗХС 

ЛПНЩ 

ЛПДНЩ 

ЛПВЩ 

1,02±0,08 

1,54±0,10 

0,64±0,09 

0,53±0,03 

0,61±0,02 

1,45±0,11* 

4,74±0,10* 

3,19±0,08* 

0,80±0,10* 

0,44±0,03* 

1,06±0,11** 

3,14±0,10** 

2,39±0,12** 

0,70±0,03** 

0,54±0,01** 

1,42±0,11 

3,40±0,10** 

3,14±0,10 

0,70±0,05 

0,52±0,04 

Примітки:  * - достовірно відносно інтактного контролю (р≤0,05);  

         ** - достовірно відносно контрольної патології (р≤0,05) 

 

З таблиці 1 видно, що вже через 1,5 місяці після початку введення 

холестерину в групі тварин контрольної патології відмічалась зміна 

показників ліпідного обміну: збільшення рівня тригліцеринів (ТГ) в 2,6 

разу, ЗХС – в 1,6 разу, ліпопротеїнів низької щільності ЛПНЩ – в 2,7 разу, 

ліпопротеїнів дуже низької щільності (ЛПДНЩ) – в 1,4 разу та зниження 

рівня ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ) (антиатерогенного фактору) 

в 1,5 разу в сироватці крові (р≤0,05). 

При лікувальному режимі введення  «Латирону» в дозі 40 мг/кг 

протягом 1,5 місяця розвитку експериментальної гіперліпідемії відмічалось 

достовірне зменшення рівня загального холестерину сироватки (ЗХС) в 1,4 

разу, а також ЛПНЩ, ЛПДНЩ в середньому в 1,6 разу порівняно з не 

лікованими тваринами, і підвищення рівня ЛПВЩ в 1,4 разу (р≤0,05) на 

фоні тенденції до зниження рівня ТГ в сироватці крові. Застосування 

референс-препарату також сприяло покращенню показників ліпідного 

обміну в умовах експериментальної гіперліпідемії. Так, через 1,5 місяця 

застосування кверцетину спостерігалось достовірне зниження рівня ЗХС та 

ЛПНЩ в середньому в 1,4 разу. По відношенню до рівня ТГ, ЛПДНЩ та 

ЛПВЩ в сироватці крові суттєвих змін не відбувалось.  

Подальше введення тваринам холестерину призвело (через 3 місяці) 

до достовірного збільшення не тільки загального холестерину в 3 рази 

порівняно з інтактним контролем та в 2,5 разу – порівняно з вихідним 

рівнем, але і тригліцеринів – у 1,6 разу порівняно з початковим рівнем. 
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Крім того, спостерігалося підвищення вмісту ЛПНЩ порівняно як з 

вихідним рівнем, так і з показниками інтактних тварин у 4,8 разу та в 3,5 

разу, а ЛПДНЩ – у середньому в 1,5 разу, відповідно. Рівень 

антиатерогенних ЛПВЩ знизився в 1,4 разу порівняно з вихідним рівнем 

та відносно інтактного контролю. 

Через 3 місяці досліду застосування «Латирону» призвело до 

зниження рівня ЗХС в 1,5 разу; ТГ – в 1,4 разу; ЛПНЩ та ЛПДНЩ – в 1,3 

разу та підвищення рівня ЛПВЩ в 1,3 разу в сироватці крові (р≤0,05).  

При введенні референс-препарату відбувалося лише достовірне 

зменшення рівня ЗХС в 1,4 разу. На показники ліпідного обміну – ТГ, 

ЛПНЩ, ЛПДНЩ та ЛПВЩ в сироватці крові препарат порівняння 

кверцетин суттєвих змін не виявляв. 

Проводячи порівняльний аналіз гіполіпідемічної активності 

«Латирону», слід відзначити, що «Латирон» чинив більш виражену 

гіполіпідемічну дію порівняно з референс-препаратом, що 

підтверджувалося достовірними змінами усіх показників ліпідного обміну 

в сироватці крові на 3-й місяць експериментальної гіперліпідемії (табл. 1). 

На тлі розвитку експериментальної гіперліпідемії спостерігалося 

підвищення активності АсАТ у 1,2 разу (через 1,5 місяці) та в 1,4 разу 

(через 3 місяці), що свідчило про активацію процесів цитолізу (табл. 2). 

Таблиця 2 

Вплив «Латирону» на інтенсивність процесів цитолізу  

(за активністю АсАТ, ммоль/г∙л) при експериментальній гіперліпідемії 

(M±m, n=5) 

Термін 

спостереження 

Групи тварин 

Інтактний 

контроль 

Контрольна 

патологія 

Латирон,  

40 мг/кг 

Кверцетин,  

5 мг/кг 

Вихідний рівень 0,94±0,02 0,97±0,01 0,93±0,01 0,94±0,01 

1,5 місяці  0,95±0,06 1,20±0,08* 1,11±0,02 1,16±0,09 

3 місяці  0,98±0,04 1,41±0,10* 1,02±0,01** 1,32±0,05 

Примітки: * - достовірно відносно інтактного контролю (р≤0,05);  

         ** - достовірно відносно контрольної патології (р≤0,05) 

 

На тлі розвитку експериментальної гіперліпідемії при застосуванні 

«Латирону» спостерігалось достовірне зниження активності АсАТ у 1,4 

разу через 3 місяці досліду, що свідчило про зниження активності 

цитолітичних процесів та антицитолітичну активність «Латирону». 

Одночасно з цим, застосування пероральної форми кверцетину 

достовірних змін активності ферменту АсАТ при даній модельній 

патології, як через 1,5 місяці, так і через 3 місяці досліду, не спричинило. 
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Як показали результати експерименту, модельна гіперліпідемія 

супроводжувалася активацією процесів ВРО: через 1,5 місяця від початку 

введення холестерину рівень ТБК-реактантів у сироватці крові порівняно з 

таким самим показником у інтактних тварин зріс у 1,8 разу та в 1,5 разу  

порівняно з вихідним рівнем. Через 3 місяці даний показник у не лікованих 

тварин порівняно з вихідним контролем  та з інтактним контролем 

підвищився в середньому в 2 рази (табл. 3). 

Таблиця 3 

Вплив «Латирону» на інтенсивність процесів вільнорадикального 

окиснення (за рівнем ТБК-реактантів, мкмоль/л) при 

експериментальній гіперліпідемії (M±m, n=5) 

Термін 

спостереження 

Групи тварин 

Інтактний 

контроль 

Контрольна 

патологія 

Латирон,  

40 мг/кг 

Кверцетин,  

5 мг/кг 

Вихідний  рівень 0,34±0,20 0,36±0,10 0,37±0,16 0,34±0,13 

1,5 місяці 0,30±0,01 0,56±0,02* 0,36±0,07** 0,46±0,08 

3 місяці 0,33±0,03 0,74±0,01* 0,44±0,02** 0,63±0,04** 

Примітки:  * - достовірно відносно інтактного контролю (р≤0,05);  

         ** - достовірно відносно контрольної патології (р≤0,05); 

 

Застосування «Латирону» та кверцетину призвело до зменшення 

інтенсивності процесів вільно радикального окиснення (ВРО). Так, на тлі 

використання «Латирону» рівень ТБК-реактантів у сироватці крові тварин 

з експериментальною гіперліпідемією достовірно зменшився в 1,5 разу 

через 1,5 місяці та в 1,4 разу - через 3 місяці експерименту (р ≤ 0,05). При 

введенні кверцетину через 1,5 місяця експерименту спостерігалась лише 

тенденція до зниження рівня ТБК-реактантів (у 1,2 разу). Через 3 місяця 

досліду під дією референс-препарату відбувалось достовірне зниження в 

1,2 разу даного показника в сироватці крові.   

Висновки. Таким чином, проведені дослідження показали, що: 

1. «Латирон» володіє більш вираженою гіполіпідемічною активністю 

порівняно з пероральною формою кверцетину, що підтверджувалося 

достовірним зниженням на 3-й місяць експерименту рівня атерогенних 

ЛПДНЩ та ЛПНЩ і підвищенням рівня антиатерогенних ЛПВЩ у 

сироватці крові. 

2. Встановлено, що «Латирон» в умовах експериментальної 

гіперліпідемії також проявляє виражену антицитолітичну і антиоксидантну 

дію, про що свідчило достовірне зниження активності АсАТ та рівня ТБК-

реактантів у сироватці крові. 
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УДК 615.225.3:616.151.4:577:121 

ДОСЛІДЖЕННЯ ГІПОЛІПІДЕМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМПЛЕКСУ БАР З ЧИНИ 

ПОСІВНОЇ 

Шахватова Н.М., Волковой В.А., Фоміна Г.П., Березняков А.В. 

Національний фармацевтичний університет м. Харків 

pathology@ukrfa.kharkov.ua 

Експериментально досліджені показники перекисного окиснення ліпідів (рівень ТБК-реактантів 

у сироватці крові) та процеси цитолізу (активність АсАТ у сироватці крові),  які змінюються при 

атеросклерозі судин. Отримані результати свідчать про те, що рослинний комплекс біологічно активних 

речовин «Латирон» володіє більш вираженою гіполіпідемічною активністю порівняно з пероральною 

формою кверцетину, що підтверджувалося достовірним зниженням на 3-й місяць експерименту рівня 

атерогенних ЛПДНЩ та ЛПНЩ і підвищенням рівня антиатерогенних ЛПВЩ у сироватці крові. 

«Латирон» проявляє виражену антицитолітичну і антиоксидантну дію, про що свідчило достовірне 

зниження активності АсАТ та рівня ТБК-реактантів у сироватці крові. 

Ключові слова: атеросклероз, ТБК-реактанти,  АсАТ у сироватці крові, кверцетин, комплекс 

біологічно активних речовин з чини посівної  «Латирон» 

 

УДК 615.225.3:616.151.4:577:121 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМПЛЕКСА БАВ ИЗ ЧИНЫ 

ПОСЕВНОЙ 

Шахватова Н.Н., Волковой В.А., Фомина Г.П., Березняков А.В. 

Национальный фармацевтический университет г. Харьков 

pathology@ukrfa.kharkov.ua 

Экспериментально получены данные перекисного окисления липидов  (уровень ТБК-реактантов 

в сыворотке крови) и процессы цитолиза (активность АсАТ в сыворотке крови), которые изменяются при 

атеросклерозе сосудов. Эти даные свидетельствуют о том, что растительный комплекс биологически 

активних веществ «Латирон» проявляет более выраженную гиполипидемическую активность чем 

кверцетин, что подтверждается достоверным снижением на третий месяц експеримента уровня 

липопротеидов очень низкой плотности и липопротеидов низкой плотности и повышением уровня 

липопротеидов высокой плотности в сыворотке крови. «Латирон» проявляет вырыженное   

антицитолитическое и антиоксидантное действие, о чем свидетельствует достоверное снижение 

активности АсАТ и уровня ТБК-реактантов в сыворотке крови. 

           Ключевые слова: атеросклероз, ТБК-реактанты,  АсАТ в сыворотке крови, кверцетин, комплекс 

биологически активных веществ из чины посевной  «Латирон» 
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Experimantal reseive  indexis peroxidation lipids (level TBA-reactants in serum) and processes cytolysis 

(action AsAT in serum) which change at atherosclerosis of vessels. Receive results to attest about what plant 

complex BAS from grades sowing «Latiron» manifest hypolipidemic action in comparison with qvercetin what 

confirm decrease low density lipoproteins and very low density lipoproteins, increase high density lipoproteins. 

«Latiron» manifest magnification anticitolityc and antioxidant effect (decrease action AsAT in serum and level 

TBA-reactants in serum)/ 

Keywords: atherosclerosis, TBA-reactants,  AsAT in serum, qvercetin, complex BAS from grades 

sowing «Latiron»  
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