КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
©©Курило Х. І., Вольська А. С., Кліщ І. М.

УДК:615.038:615.322:582.736.3[615.252.349.7]-092-9

Курило Х. І., Вольська А. С., Кліщ І. М.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДОЗИ
СУХОГО ЕКСТРАКТУ КОЗЛЯТНИКА ЛІКАРСЬКОГО
ТА ЙОГО ГІПОГЛІКЕМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я України» (м. Тернопіль)
3777alina@rambler.ru
Дане дослідження виконано в рамках комплексної науково-дослідної роботи кафедри фармакології з клінічною фармакологією ДВНЗ «Тернопільський
державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України» «Встановлення ефективності
препаратів метаболічного типу дії та ентеросорбції
при патологічних станах різної етіології», № державної реєстрації 0113U001246.
Вступ. Цукровий діабет (ЦД) ІІ типу є найбільш
поширеним і прогресуючим ендокринним захворюванням населення більшості країн світу. Про це
свідчать прогностичні оцінки експертів ВООЗ, згідно з якими до 2025 року кількість хворих на цю патологію у світі перевищить 330 млн, 85-90%, з яких
припадатиме на ЦД ІІ типу [5]. З огляду на мультифакторність патогенезу ЦД, найбільш доцільним
вважають патогенетичний підхід в лікуванні, що передбачає застосування протидіабетичних засобів
з різними механізмами дії. У наш час крім традиційних методів лікування ЦД дедалі ширше застосовують альтернативні, допоміжні засоби, які сприяють
полегшенню перебігу даного захворювання. До них
відносять фітотерапію, як самостійний метод (монотерапія) та у поєднанні з дієтотерапією при легкому
перебігу ЦД [1]. Пошук ефективних лікарських засобів для профілактики, лікування і запобігання розвитку ускладнень діабету є важливим медико-соціальним завданням сучасної фармакології [4].
На наш погляд, однією з перспективних рослин
для отримання цукрознижувальних препаратів є
козлятник лікарський, який у Болгарії, Великобританії та США є офіційно дозволений до застосування
при легких формах діабету[3,7].
Мета дослідження – визначити ефективну дозу
сухого екстракту козлятника лікарського та його гіпоглікемічні властивості.
Об’єкт і методи дослідження. Експерименти
проводили на білих нелійних щурах-самцях масою
200 ± 20г, з нормальним вуглеводним гомеостазом
в умовах глюкозного навантаження. Піддослідних
тварин було поділено на наступні групи (n=6): 1 – інтактні щури; 2 – тварини, які отримували внутрішньо
шлунково 40% розчин глюкози з розрахунку 3 г/кг
маси тіла; 3, 4, 5, 6, 7 – тварини, яким вводили сухий
екстракт козлятника лікарського у дозі 20, 30, 40, 50
і 60 мг/кг відповідно (табл.).
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Визначення можливої гіпоглікемічної дії рослинного екстракту при його одноразовому введенні проводили на моделі гіперглікемії, викликаної
внутрішньо шлунковим введенням за допомогою
зонду 40% розчину глюкози у дозі 3 г/кг маси тіла.
Розрахунок гіперглікемії проводили за зниженням
сумарної глікемії, шляхом підсумку значень концентрації глюкози за всіма часовими точками досліду у щурів, які голодували протягом 18 годин [2].
У тварин усіх груп визначали вихідний рівень глюкози через 30, 60, 90, 120, 180 хв після цукрового
навантаження.
Концентрацію глюкози в крові визначали глюкозооксидазним методом за допомогою набору реактивів фірми «Філісіт – Діагностика».
Ефективну дозу (ЕД50) сухого екстракту козлятника лікарського визначали графічним способом за
методом Я. І. Хаджая, який базується на лінійній залежності ефекту від досліджуваних доз [6].
Статистичну обробку отриманих результатів
проводили методами дисперсійного аналізу за допомогою програми «Statistica v.6,0».
Усі маніпуляції проводились при дотриманні
принципів біоетики відповідно до положення Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин,
яких використовують в експериментальних та інших
наукових цілях (European convention for the protection
of vertebrate animals used for experimental and other
scientific purposes, Страсбург, 1986), Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»
(№ 1759-VI від 15.12.2009) та Директиви Європейського Союзу 2010/10/63 EU щодо експериментів на
тваринах [2].
Результати дослідження та їх обговорення.
Вважають, що активний цукрознижувальний компонент козлятника лікарського діє за поза панкреатичним механізмом, підвищуючи вміст глікогену
в печінці та пригнічуючи активність ферменту інсулінази.
Як показують проведені нами дослідження,
попереднє введення тваринам сухого екстракту козлятника лікарського в дозах 20, 30, 40, 50
і 60 мг/кг викликало достовірне зниження рівня
глюкози в крові щурів через 30, 60, 90, 120, 180 хв
після цукрового навантаження в усіх групах тварин
(табл.).
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Таблиця.

Залежність гіпоглікемічного ефекту сухого екстракту козлятника лікарського
від досліджуваних доз (М±m), (n=6)
Сухий екстракт
козлятника
лікарського (мг/кг)

Вихідний
рівень

Через
30 хв.

Динаміка концентрації глюкози (С, ммоль/л)
Через
60 хв.

Через
90 хв.

Через
120 хв.

Через
180 хв.

-

5,98±0,008

10,15±0,009

9,61±0,014

7,58±0,0018

6,58±0,090

6,16±0,062

20

5,71±0,060

10,29 ±0,010

8,02 ±0,020

7,61±0,040

7,48±0,070

6,98 ±0,090

30

6,39±0,023

9,78 ±0,012

7,37 ±0,017

6,86±0,090

6,28±0,021

6,33 ±0,015

40

5.64±0,006

8,96 ± 0,016

6,65 ± 0,007

6,76±0,011

6,42±0,017

5,85 ±0,011

50

6,11±0,070

7,26 ± 0,004

6,57 ± 0,020

6,81±0,005

6,31±0,003

5,68 ±0,001

60

5.91±0,011

7,31 ±0,016

6,75 ±0,011

6,92±0,013

6,55±0,015

5,81±0,019

Примітка: * – р<0,001 – достовірність різниці відносно показників вихідного рівня.

Таким чином, в результаті проведених нами досліджень, спостерігалось, що найбільш виражена
гіпоглікемічна дія козлятника лікарського проявлялась в дозі 50 мг/кг (ЕД50).
Висновки
Внутрішньо шлункове введення 40% розчину
глюкози в дозі 3 г/кг призвело
12
до достовірного підвищення
рівня глюкози через 30, 60, 90,
Galega 20мг/кг 120, 180 хв у всіх групах тварин
10
у порівнянні з інтактною групою тварин.
Galega 30мг/кг
Найбільш виражену гіпоглі8
кемічну дію козлятник лікарський проявляє у дозі 50мг/
Galega 40мг/кг
кг, що може бути використано
6
у подальших дослідженнях.
Перспективи подальших
Galega 50мг/кг
досліджень. Враховуючи те,
4
що при застосуванні сухого
Galega 60мг/кг екстракту козлятника у тварин
2
з глюкозним навантаженням,
спостерігався
цукрознижуGlucose 3 г/кг
ючий ефект, використання
0
останнього є перспективним
30
60
90
120
180
та може бути рекомендоване для подальшого вивчення
Час, хв.
Рис. Гіпоглікемічна активність сухого екстракту козлятника лікарського.
та застосування у клінічній
Примітка. * – достовірність різниці відносно показників вихідного рівня
практиці.

Рівень глюкози в крові, ммоль/л

Найбільш виражена гіпоглікемічна активність за
всіма часовими точками експерименту спостерігалася в групі тварин, яким вводили сухий екстракт
козлятника лікарського у дозі 50 мг/кг, а найменш виражена – у дозі 20 мг/кг, що відповідала у порівнянні з
вихідними даними (рис.).
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДОЗИ СУХОГО ЕКСТРАКТУ КОЗЛЯТНИКА ЛІКАРСЬКОГО ТА ЙОГО ГІПОГЛІКЕМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
Курило Х. І., Вольська А. С., Кліщ І. М.
Резюме. При експериментальному визначенні гіпоглікемічної дії козлятника лікарського відмічено, що активний цукрознижувальний компонент препарату діє за поза панкреатичним механізмом, підвищуючи вміст
глікогену в печінці та пригнічуючи активність ферменту інсулінази.
Враховуючи те, що спостерігався цукрознижуючий ефект при застосуванні сухого екстракту козлятника
у тварин з глюкозним навантаженням, використання останнього є перспективним та може бути рекомендоване для подальшого вивчення та застосування у клінічній практиці.
Ключові слова: гіперглікемія, гіпоглікемія, козлятник лікарський.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ДОЗЫ СУХОГО ЭКСТРАКТА КОЗЛЯТНИКА
ЛЕКАРСТВЕННОГО И ЕГО ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
Курило К. И., Вольская А. С., Клещ И. Н.
Резюме. При экспериментальном определении гипогликемического действия козлятника лекарственного отмечено, что активный сахароснижающий компонент препарата действует по вне панкреатическому механизму, повышая содержание гликогена в печени и подавляя активность фермента инсулиназы.
Учитывая то, что наблюдался гипогликемический эффект при применении сухого экстракта козлятника
у животных с нагрузкой глюкозой, использование последнего является перспективным и может рекомендоваться для дальнейшего изучения и применения в клинической практике.
Ключевые слова: гипергликемия, гипогликемия, козлятника лекарственного.
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STUDY OF THE SPECIFIC ACTIVITY OF GOAT’S RUE-BASED HYPOGLYCEMIC AGENT
Kurylo Kh. I., Volska A. S., Klishch I. M.
Abstract. Steady growth of diabetes mellitus (DM) morbidity among able-bodied population, resulting in the
growing number of complications, is indicative of both medical and social aspect of the problem. This is confirmed by
the prognosis evaluations of the WHO experts stating that by 2025 the global number of patients with DM is expected
to exceed 330 million, DM Type II accounting for 85-90%. DM’s social aspect lies in the fact of early disability and
mortality caused by late complications – microangiopathy (venules, arterioles as well as capillaries of heart, brain,
kidneys, upper and lower limbs and retina are injured) and macroangiopathy. The rate of the liver damage at the background of DM is 64-88% (Khvorostinka V. M., 2002).
In view of the multifactorial DM pathogenesis, the pathogenic approach to the treatment involving the use of antidiabetic agents with different action mechanisms is considered to be the most appropriate.
Today, herbal therapy is an essential component in the treatment of DM patients. It may be implied as monotherapy
combined with dietotherapy, or as a supporting therapy – in combination with tableted sugar-decreasing drugs or insulin. Such a therapy was found to provide disease compensation and stabilization and occasionally makes it possible
to decrease insulin and tableted sugar-decreasing drugs dose.
Goat’s rue (Galegaoffscinalis L.) is a perennial herbaceous plant of legumes (Fabaceae). In Bulgaria, Great Britain
and the USA Galega is used in the official medicine for the treatment of mild DM. The active sugar-decreasing Galega
component is considered to act through extrapancreatic mechanism by increasing liver glycogen content and suppressing insulinase enzyme activity.
Therefore, advanced study of the hypoglycemic agent on the basis of Goat’s rue and determining the possibilities
of its use in the treatment of DM Type II are promising.
Objective of the present work is to study specific pharmacologic activity of Goat’s rue-based hypoglycemic agent
in experimental DM Type II.
The investigations are to be performed in the research bases of I. Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University with the use of such laboratory equipment as spectrophotometer, photocolorimeter, biochemical analyzer, ionometer, thermostat, balance, microtome, dishes, refrigerator, reagents, PC.
Novelty of the research. The results are expected to ground the hypoglycemic effect of the drug including Goat’s
rue and taurine in DM Type II. The possibility of using Goat’s rue as the source of biologically active substances for the
development of effective medicine and the use of crude drug in the official medicine for the pharmacological correction of experimental DM Type II, will be determined and grounded for the first time.
The results of the research will provide pharmacological ground of the hypoglycemic effect of Goat’s rue and
taurine in DM Type II. Determination of the role of hypoglycemic agent for the correction of hydrocarbon and lipid exchange in experimental DM Type II will precondition the further advanced study of the characteristics in experimental
conditions alongside providing the basis for the clinical research of the components as effective corrective agent for
disturbed metabolic processes in DM Type II.
The research results will be implemented into the teaching process in higher medical educational institutions of
III-IV accreditation level at the departments of biochemistry, pharmacology and physiopathology. An information letter
will be worked out.
Keywords: hypoglycemic, hyperglycemia, goat’s rue.
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