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Ефективна фармакокорекція болю
є однією з важливих медико-соціальних проблем, оскільки біль значно
знижує якість життя хворих і може
призводити до втрати працездатності
та розвитку інвалідності [1, 2].
Біль є однією з основних ознак
запалення – реакції тканин на
пошкодження (механічне або імунне)
або інфекцію. Місцеві зміни, що
виникають у вогнищі запалення, є
результатом послідовного формування різноманітних про- та протизапальних медіаторів. Тканинні аміни,
такі як гістамін і серотонін, кініни,
ліпідні медіатори – простагландини
та хемотаксичний лейкотрієн В4
викликають місцеве розширення та
підвищення проникності судин, сенсибілізують больові рецептори (ноцицептори) [3, 4].
Першою лінією лікування болю
запального генезу є використання
нестероїдних протизапальних засобів
(НПЗЗ), що інгібують циклооксиге
назу (ЦОГ), фермент, у результаті дії
якого з арахідонової кислоти утво
рюються простагландини, що викликають гіпералгезію [5, 6]. Не зважаючи на те, що НПЗЗ, селективні та
високоселективні інгібітори ізоферменту ЦОГ2 визнані клініцистами як
більш безпечні щодо ризику розвитку
ускладнень з боку шлунково-кишко-

вого тракту (ШКТ), застосування
неселективних інгібіторів ЦОГ є
поширеним і нерідко супровод
жується ураженням шлунка та
кишечника [7]. Усі НПЗЗ можуть
пошкоджувати печінку [8–10] та здатні підвищувати ризик серцево-судинних і ниркових розладів [11]. Побічні
реакції НПЗЗ обмежують їхнє застосування особливо за коморбідних
патологій серцево-судинної та гепатобіліарної систем, ШКТ [10]. Потреба в
протизапальних препаратах сприяє
просуванню досліджень нових, безпечніших, ефективних сполук з меншою кількістю побічних ефектів,
зокрема з рослинних джерел. Сьогодні значна кількість речовин рослинного походження є частиною терапевтичного арсеналу сучасної медицини
[12, 13]. Лікарські засоби рослинного
походження займають усе більш важливе місце в розробці нових ефективних ліків [14, 15]. Зважаючи на
вищенаведене, заслуговують на увагу
лікарські засоби, отримані з пижми
дівочої (Tanacetum parthenium L.) –
багаторічної трав'янистої рослини з
роду Пижмо (Tanacetum) родини
Айстрових (Asteraceae) з протизапальними та болезаспокійливими
властивостями. Зовнішнє застосування екстрактів з трави пижми дівочої
рекомендоване для лікування псоріазу, дерматитів, що супроводжуються
свербінням, для лікування відкритих
уражень шкіри, полоскання ротової
порожнини після стоматологічних
операцій [16]. Трава пижми дівочої
має протизапальну, кардіотонічну,
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жарознижуючу, спазмолітичну та
антиоксидантну дію [17, 18]. Існують
дослідження, що підтверджують протиракову дію трави пижми дівочої
[19–21]. Ця рослина викликає інтерес
учених з усього світу завдяки своїй
протимігренозній, протизапальній та
аналгетичній активності [22].
Мета дослідження – експериментальне вивчення аналгетичної активності екстрактів трави пижми дівочої
(Tanacetum parthenium L.) на моделях
термічного та хімічного больового
подразнення.
Матеріали та методи. Об’єктами
дослідження були пижми дівочої
(Tanacetum parthenium L.) трави екстракти густі: ліпофільний (хлороформний) і гідрофільний (водно-спиртовий),
отримані на кафедрі ботаніки НФаУ
під керівництвом професора Т. М. Гонтової та стандартизовані фармакопейними методами [23, 24].
Дослідження аналгетичної активності ліпофільного (ЛЕПД) та гідрофільного (ГЕПД) екстрактів трави
пижми дівочої було проведено на
базі Навчально-наукового інституту
прикладної фармації Національного
фармацевтичного університету, атестованого Державним експертним
центром МОЗУ. Під час експерименту тварин утримували в стандартних
умовах віварію з природним світловим режимом «день-ніч» і вільним
доступом до води та корму. Усі маніпуляції проводили відповідно до
положень «Європейської конвенції
щодо захисту хребетних тварин, яких
використовують для експериментальних та інших наукових цілей» [25] та
методичних рекомендацій «Доклінічні дослідження лікарських засобів»
[26]. У дослідах були використані білі
лабораторні статевозрілі миші-самці
масою 18–20 г. Розподіл тварин за
групами в експерименті проводився
рандомно.
168

Антиноцицептивну активність досліджуваних екстрактів вивчали на моделі термічного подразнення кінцівок у
тесті «Гаряча пластина», для якої є
характерним переважно центральний
механізм формування болю [27]. Тварини були поділені на групи по 5–6 у
кожній: тварини 1, 2, 3 груп отримували ГЕПД відповідно в дозах 25, 50 та
100 мг/кг; тварини 4, 5 та 6 груп отримували ЛЕПД відповідно в дозах 25,
50 та 100 мг/кг; тварини 7 групи отримували препарат порівняння диклофенак натрію (таблетки по 50 мг, «Червона зірка», Україна) в ефективній дозі
8 мг/кг [26]; тварини 8 групи отримували препарат порівняння метамізол
натрію (Анальгін, таблетки по 500 мг,
«Лубнифарм», Україна) у дозі 500 мг/кг
[26]. Дози досліджуваних екстрактів
були вибрані емпірично, базуючись на
власному досвіді дослідження. Усі
засоби вводили внутрішньошлунково в
лікувально-профілактичному режимі
одноразово за 1 год до відтворення
моделі. Тварин поміщали на нагріту до
54,6 °С металеву пластину, постійна
температура якої підтримувалася ультратермостатом. Показником больової
чутливості була тривалість перебування тварин (латентний період (ЛП), с) на
пластині до прояву характерної відповіді поведінки на ноцицептивне подразнення – облизування лапок. Цей показник реєстрували до введення досліджуваних екстрактів і препаратів
порівняння та через 1, 2 і 3 год після.
Аналгетичну активність (АА, %) досліджуваних об’єктів оцінювали за збільшенням часу перебування тварин на
гарячій пластині до появи реакції (ЛП)
порівняно з вихідними даними (ЛПо)
за формулою [26]:
АА =

ЛПд – ЛПо
ЛПо

• 100 %,

де АА – аналгетична активність, %;
ЛПо – латентний період (с) відповіді
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на ноцицептивну стимуляцію (с) на
0 год досліду, тобто вихідні дані;
ЛПд – латентний період (с) відповіді
на ноцицептивну стимуляцію на
певну годину досліду.
На моделі хімічного подразнення
«Оцтовокислі корчі», для якої характерний переважно периферичний
механізм формування болю [27, 28],
проводили подальше дослідження
аналгетичних властивостей досліджуваних екстрактів у найефективнішій дозі, вибраній за результатами
попереднього дослідження. Білі безпородні миші були поділені на групи:
1 – інтактний контроль (тварини
отримували дистильовану воду); 2 –
тварини, які отримували ГЕПД у дозі
50 мг/кг; 3 – тварини, які отримували ЛЕПД у дозі 50 мг/кг; 4 – тварини, які отримували препарат порівняння диклофенак натрію в ефективній дозі 8 мг/кг. Досліджувані засоби
вводили
внутрішньошлунково.
Мишам внутрішньоочеревинно вводили 0,6 % розчин оцтової кислоти з
розрахунку 0,1 мл на 10 г маси тіла,
що призводило до скорочення черевних м'язів, вигинання спини та витягування задніх кінцівок. Кількість
характерних «корчів» реєстрували
протягом 15 хв після введення алгогену. Аналгетичну активність досліджуваних засобів оцінювали за зменшенням їхньої кількості порівняно з
контролем за формулою [26]:
АА =

ККк – ККд
ККк

• 100 %,

де АА – аналгетична активність, %;
ККк – середня кількість корчів у тварин контрольної групи; ККд – середня кількість корчів у тварин дослідної групи.
Оцінку результатів дослідження
проводили зі застосуванням пакета
стандартних програм статистики,
достовірними вважали відмінності в

разі p < 0,05 за критерієм Манна
Вітні в тесті «Гаряча пластина» і за
критерієм Ньюмана-Келса в тесті
«Оцтовокислі корчі» [29].
Результати та їх обговорення. Проведення тесту «Гаряча пластина»
передбачає вивчення антиноцицептивної активності досліджуваних
засобів при соматично поверхневому
гострому болю, у розвитку якого задіяні переважно центральні механізми
[27]. Результати тесту «Оцтовокислі
корчі» дають можливість зробити
висновок про аналгетичну дію досліджуваних засобів за гострого вісцерального та глибокого соматичного
болю, у розвитку якого задіяні переважно периферичні механізми [27].
Отримані результати експериментів наведено в таблицях 1 і 2.
Результати проведених досліджень
показали, що в тесті «Гаряча пластина» препарати порівняння диклофенак
натрію та метамізол натрію виявили
вірогідну аналгетичну активність на
рівні 37, 72, 52 % і 24, 72, 62 % відповідно на 1, 2 та 3 год тестування після
введення. Відомо, що в механізмі
аналгетичної дії обох препаратів центральний компонент займає важливе
місце [30], чим і пояснюється їхня
висока фармакологічна активність.
ГЕПД у інтервалі доз 25–100 мг/кг
виявляв різну за виразністю аналгетичну дію. Найбільшу активність
ГЕПД було відзначено в дозі 50 мг/кг
на рівні 31, 47 і 37 % відповідно на 1,
2 та 3 год тестування, що супроводжувалося статистично достовірним
збільшенням часу до появи відповіді
на ноцицептивну стимуляцію порівняно з вихідними даними. За величиною аналгетичного ефекту в дозі
50 мг/кг ГЕПД достовірно поступався
ефекту метамізолу натрію на 2 і на
3 год тестування, диклофенаку натрію
на 2 год (р < 0,05). У дозі 100 мг/кг
ГЕПД виявляв вірогідну аналгетичну
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Диклофенак натрію (n = 5)

427 ± 18

439 ± 16
586 ± 10*

37

24

7

444 ± 14 #, &
546 ± 28*

32

541 ± 22*, α

17

4

502 ± 29&, µ
580 ± 42

31

3

372 ± 16 #, &
562 ± 33*, µ

АА, %

1 год
(ЛПд)

733 ± 26*

756 ± 34*

549 ± 18*, #, &

72

72

32

48

19

588 ± 41#, &
610 ± 27,83*, #, &

10

47

13

АА, %

533 ± 29 #, &, µ, π

632 ± 20*, #, &, µ

406 ± 14 #, &

2 год
(ЛПд)

649 ± 22*

712 ± 29*

527 ± 22*, #, &

511 ± 37#

621 ± 48

579 ± 56

591 ± 38*, #, µ

428 ± 11*, #, &

3 год
(ЛПд)

52

62

27

24

25

20

37

19

АА, %

Примітка. *Порівняно з вихідним значенням (критерій Манна Вітні), p < 0,05, #статистично достовірні відмінності з метамізолом натрію, 500 мг/кг, p < 0,05,
&статистично достовірні відмінності з диклофенаком натрію, 8 мг/кг, µстатистично достовірні відмінності з ГЕПД, 100 мг/кг, p < 0,05, π статистично достовірні
відмінності з ГЕПД, 50 мг/кг, p < 0,05, α статистично достовірні відмінності з ЛЕПД, 100 мг/кг, p < 0,05, ε статистично достовірні відмінності з ЛЕПД, 50 мг/кг, p < 0,05,
n – кількість тварин у групі.

500

416 ± 12

25

496 ± 38

100
411 ± 31

483 ± 25

25

50

430 ± 19

361 ± 16

0 год
(ЛПо)

50

100

Доза,
мг/кг

Метамізол натрію (n = 5)

Ліпофільний екстракт трави
пижми дівочої (n = 6)

Гідрофільний екстракт трави
пижми дівочої (n = 6)

Експериментальна група

Латентний період (ЛП) відповіді на ноцицептивну стимуляцію (с)
та аналгетична активність (АА, %)

Показники аналгетичної активності екстрактів трави пижми дівочої (Tanacetum parthenium L.) у тесті «Гаряча пластина»

Таблиця 1

Таблиця 2
Показники аналгетичної активності екстрактів трави пижми дівочої
(Tanacetum parthenium L.) у тесті «Оцтовокислі корчі» (n = 6)
Експериментальна група
Контроль без лікування

Кількість «корчів»

Аналгетична активність, %

19,63 ± 1,13

Гідрофільний екстракт трави
пижми дівочої, 50 мг/кг

6,10 ± 1,62*, #

68,9

Ліпофільний екстракт трави
пижми дівочої, 50 мг/кг

6,78 ± 1,79*, #

65,5

Диклофенак натрію, 8 мг/кг

0,44 ± 0,24*

97,7

Примітка. *Статистично достовірна різниця з групою контролю без лікування (критерій Ньюмана-Келса),
р < 0,05; #статистично достовірна різниця з групою диклофенаку натрію, р < 0,05, n – кількість тварин
у групі.

активність на рівні 19 % лише на
3 год тестування. ГЕПД у найнижчій
досліджуваній дозі 25 мг/кг не чинив
достовірної дії.
Для ЛЕПД встановлена достовірна
аналгетична активність (р < 0,05) у
дозі 25 мг/кг на 2 та 3 год тестування
на рівні 32 і 27 % та в дозі 50 мг/кг
на 1 та 2 год тестування на рівні 32 і
48 %. ЛЕПД у дозі 50 мг/кг виявляв
більш швидкий аналгетичний ефект
порівняно з таким у дозі 25 мг/кг.
Доза 100 мг/кг ЛЕПД виявилася
неефективною. Як ГЕПД, так і ЛЕПД
за найвищою аналгетичною активністю (відповідно на 47 і 48 % на 2 год
тестування) поступалися обом препаратам порівняння синтетичного походження метамізолу натрію та диклофенаку натрію.
Отже, за результатами тесту «Гаряча пластина» встановлено найефективнішу дозу ГЕПД і ЛЕПД – 50 мг/кг.
Прослідковується тенденція більш
швидкого аналгетичного ефекту в разі
введення ЛЕПД у дозі 50 мг/кг порівняно з ГЕПД в аналогічній дозі, що,
імовірно, пояснюється тим, що ліпофільні субстанції краще проникають
крізь гематоенцефалічний бар’єр [31] і
мають вплив на процеси формування
больової чутливості в центральних
структурах мозку. Параболічний
характер залежності «доза-аналгетичний ефект» ЛЕПД у цьому тесті, імо-

вірно, можливо пояснити особливостями фармакокінетики цього екстракту,
що потребує подальшого вивчення.
Результати дослідження аналгетичної активності досліджуваних
засобів на моделі «оцтовокислі корчі»
наведено в таблиці 2.
Аналгетичний ефект у цьому тесті
виражається як достовірне зниження
числа «корчів» порівняно з тваринами групи контролю без лікування й є
результатом впливу на периферичні
механізми формування больової реакції [27]. Встановлено, що аналгетична
активність препарату порівняння
диклофенаку натрію в цьому тесті
становить 97,7 %. Досліджувані засоби ГЕПД і ЛЕПД у найефективнішій
за аналгетичною активністю дозі
50 мг/кг у тесті «Гаряча пластина»
виявили в тесті «Оцтовокислі корчі»
значний аналгетичний ефект на рівні
68,9 і 65,5 %, що є достовірно нижчим за ефект диклофенаку натрію в
дозі 8 мг/кг.
Отже, за результатами дослідження встановлені аналгетичні властивості обох екстрактів на моделях
болю, у розвитку якого задіяні як
центральні, так і периферичні механізми. Очевидно, що фармакологічна
активність досліджуваних екстрактів
з трави пижми дівочої забезпечується
наявними біологічно активними речовинами. У результаті фітохімічних
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досліджень [23] встановлено, що
ЛЕПД містить токофероли, 6,48 %
лактону партеноліду, в якого за даними літератури [32] встановлені протизапальні й аналгетичні властивості.
ГЕПД містить значну кількість гідроксикоричних кислот, серед яких
домінантними є 3,5-дикофеїлхінна,
хлорогенова та 3,4-дикофеїлхінна
кислоти. Так, на 3,5-дикафеоїлхінну
кислоту припадає від 43 до 50 % від
усіх визначених речовин [33]. Очевидно, що периферичний механізм аналгетичної дії екстрактів пов'язаний з
виразною протизапальною дією [33],
здатністю зменшувати набряк через
гальмування вивільнення медіаторів
запалення. Певну роль у реалізації
аналгетичної дії досліджуваних екстрактів пижми дівочої можуть відігравати інші механізми. Зокрема, в
експерименті на мишах доведено протизапальну та нейромодулювальну
активність водного екстракту пижми
дівочої, підтверджено зменшення
вивільнення простагландинів та експресії гена IL-1b у корі головного
мозку, зниження рівня позаклітинного дофаміну в клітинах гіпоталамусу
й збільшення експресії гена-транспортера дофаміну [34]. В іншому дослід
женні [35] показано, що водний екстракт пижми дівочої пригнічує вироб
лення медіаторів запалення NO, PGE2,
прозапальних цитокінів TNF-a, IL-1b
та IL-6, а також експресію мРНК

ферментів ЦОГ-2 та iNOS, які впливають на запалення.
Отже, за результатами проведеного
дослідження встановлено аналгетичну активність ЛЕПД і ГЕПД екстрактів трави пижми дівочої (Tanacetum
parthenium L.) в тесті «Гаряча пластина», де задіяні переважно центральні
механізми формування болю та встановлена найефективніша доза 50 мг/
кг. У тесті «Оцтовокислі корчі», де
задіяні переважно периферичні механізми формування болю, досліджувані екстракти в дозі 50 мг/кг виразно
знижували кількість корчів у тварин
порівняно з контролем.
Отримані дані є експериментальним
обґрунтуванням подальшого вивчення
досліджуваних екстрактів пижми дівочої (Tanacetum parthenium L.) як перспективних аналгетичних засобів.
Висновки
Встановлено також, що досліджувані
екстракти трави пижми дівочої
(Tanacetum parthenium L.) ЛЕПД і
ГЕПД виявляють аналгетичну активність у тесті «Гаряча пластина», і
найефективнішою дозою є 50 мг/кг.
Встановлено виразну аналгетичну
дію досліджуваних екстрактів у дозі
50 мг/кг на моделі «Оцтовокислі
корчі» – достовірне зниження кількості корчів в 3,2 і в 2,9 разу відповідно під впливом ГЕПД і ЛЕПД
порівняно з контролем.
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О. Я. Міщенко, І. В. Кириченко

Аналгетичні властивості екстрактів трави пижми дівочої (Tanacetum parthenium L.)
Лікарські засоби рослинного походження займають важливе місце в розробці нових ефективних
ліків, зокрема знеболювальної дії. У цьому аспекті заслуговують на увагу лікарські засоби, отримані
з пижми дівочої.
Мета дослідження – експериментальне вивчення аналгетичної активності екстрактів трави пижми
дівочої (Tanacetum parthenium L.) на моделях термічного та хімічного больового подразнення.
Дослідження аналгетичної активності ліпофільного (ЛЕПД) та гідрофільного (ГЕПД) екстрактів
трави пижми дівочої було проведено на білих лабораторних статевозрілих мишах-самцях масою
18–20 г на моделях термічного подразнення кінцівок у тесті «Гаряча пластина» (обидва екстракти
досліджували в дозах 25–100 мг/кг) та хімічного подразнення в тесті «Оцтовокислі корчі» (у дозі
50 мг/кг).
За результати експериментів встановлено аналгетичну активність ЛЕПД і ГЕПД у тесті «Гаряча
пластина», де задіяні переважно центральні механізми формування болю, і встановлена найефек
тивнішаа доза 50 мг/кг. У тесті «Оцтовокислі корчі», де задіяні переважно периферичні механізми
формування болю, досліджувані екстракти в дозі 50 мг/кг виразно знижували кількість корчів у тва
рин порівняно з контролем.
Отримані дані є експериментальним обґрунтуванням подальшого вивчення досліджуваних екс
трактів пижми дівочої (Tanacetum parthenium L.) як перспективних аналгетичних засобів.

Ключові слова: аналгетична дія, трава пижми дівочої (Tanacetum parthenium L.),
ліпофільний екстракт, гідрофільний екстракт
О. Я. Мищенко, И. В. Кириченко

Анальгетические свойства экстрактов травы пижмы девичьей (Tanacetum
parthenium L.)
Лекарственные средства растительного происхождения занимают важное место в разработке
новых эффективных лекарств, в частности обезболивающего действия. В этом аспекте заслужива
ют внимания лекарственные средства, полученные из пижмы девичьей.
Цель исследования – экспериментальное исследование анальгетической активности экстрактов
травы пижмы девичьей (Tanacetum parthenium L.) на моделях термического и химического болевого
раздражения.
Исследование анальгетической активности липофильного (ЛЭПД) и гидрофильного (ГЭПД) экс
трактов травы пижмы девичьей было проведено на белых лабораторных половозрелых мышах-сам
цах массой 18–20 г на моделях термического раздражения конечностей в тесте «Горячая пластина»
(оба экстракта исследовали в дозах 25–100 мг/кг) и химического раздражения в тесте «Уксусноки
слые корчи» (в дозе 50 мг/кг).
По результатам экспериментов установлена анальгетическая активность ЛЭПД и ГЭПД в тесте
«Горячая пластина», где задействованы преимущественно центральные механизмы формирования
боли, и установлена наиболее эффективная доза 50 мг/кг. В тесте «Уксуснокислые корчи», где
задействованы преимущественно периферические механизмы формирования боли, исследуемые
экстракты в дозе 50 мг/кг отчетливо снижали количество корчей у животных по сравнению с конт
ролем. Полученные данные являются экспериментальным обоснованием дальнейшего изучения
исследуемых экстрактов пижмы девичьей (Tanacetum parthenium L.) как перспективных анальгети
ческих средств.

Ключевые слова: анальгетическое действие, трава пижмы девичьей (Tanacetum
parthenium L.), липофильный экстракт, гидрофильный экстракт
O. Ya. Mishchenko, I. V. Kyrychenko

Analgesic properties of feverfew (Tanacetum parthenium L.) herb extracts
Medicinal products of plant origin occupy an important place in the development of new effective
drugs, in particular, analgesics. In this aspect, medicinal products obtained from feverfew deserve atten
tion.
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The aim of the study was to evaluate an analgesic activity of feverfew herb extracts (Tanacetum parthe
nium L.) on models of thermal and chemical pain irritation.
Analgesic activity of lipophilic (LETP) and hydrophilic (HETP) herb extracts of feverfew was studied in
«Hot plate» test at a dose of 25–100 mg/kg and «Acetic writhing» test at a dose of 50 mg/kg.
According to the results of the experiments,analgesic activity of both extracts of Tanacetum parthe
nium L. was established in the «Hot plate» test with mainly central mechanisms of pain formation, and
50 mg/kg was the most effective dose. It was also shown that both extracts at a dose of 50 mg/kg signifi
cantly reduced the number of writhing in animals compared to the control, that indicates the presence not
only central, but also peripheral components of analgesic activity.
The data obtained are an experimental substantiation for the further study of the herb extracts from
Tanacetum parthenium L. as promising analgesics.

Key words: analgesic action, feverfew herb (Tanacetum parthenium L.), lipophilic extract,
hydrophilic extract
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