ОРИГIНАЛЬНЕ ДОСЛIДЖЕННЯ

© Український журнал клiнiчної та лабораторної медицини, 2010
УДК 615.276: 577.114: 582.734.4

Отримання та вивчення фармакологiчної активностi
полiфенольного комплексу листкiв
скумпiї звичайної
I.Л.Бензель, М.М.Козловський, Н.О.Виноград, О.Л.Бензель
Львiвський нацiональний медичний унiверситет iм. Данила Галицького,
Львiвський науково-дослiдний iнститут епiдемiологiї та гiгiєни МОЗ України
Львiв, Україна

В

икористовуючи оптимальнi умови екстракцiї з листкiв скумпiї звичайної був отриманий лiофiлiзований фiтокомплекс бiологiчно активних речовин полiфенольної природи.
Дослiдженi його противiруснi, протихламiдiйнi, протирикетсiйнi та iмуностимулюючi властивостi.
Ключовi слова: фiтосубстанцiя, скумпiя звичайна,
полiфенольнi сполуки, противiрусна дiя, протимiкробна дiя, антитiлогенез.

ВСТУП
Пошук перспективних рослинних джерел та
створення на їх основi нових ефективних препаратiв з широким спектром фармакологiчної
дiї є актуальним i прiоритетним напрямком сучасної фармацiї.
Використання рослин з лiкувальною метою
посiдає важливе мiсце в терапiї та профiлактицi рiзних захворювань. Численнi данi свiдчать,
що серед величезної кiлькостi лiкарських препаратiв, якi застосовуються в Українi, значну
частину займають лiкарськi засоби на рослиннiй основi, що зумовлено їх суттєвими перевагами [12]. Серед них найважливiшими є висока
фармакологiчна активнiсть, низька токсичнiсть
та значно нижчий ризик виникнення побiчних
явищ. Не менш важливим фактором є дешевизна i доступнiсть сировинної бази для виробництва фiтозасобiв. Крiм цього рiзноманiтнiсть
бiологiчно активних речовин, якi мiстяться в
рослинах, забезпечує широкий спектр їх терапевтичної дiї, що є дуже важливим при комплексному лiкуваннi супутнiх захворювань.
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Останнiм часом в Українi та свiтi спостерiгається значне розповсюдження iнфекцiйних
хвороб, зниження чутливостi мiкроорганiзмiв
до антибактерiальних лiкарських засобiв, а також збiльшення частоти їх побiчних проявiв,
зокрема алергiчних реакцiй. З огляду на це пошук i створення нових безпечних та ефективних
противiрусних i протимiкробних лiкарських
засобiв рослинного походження, а також рацiональне та комплексне використання сировини дикорослих i культивованих рослин України є надзвичайно важливими. Однiєю з таких
рослин є скумпiя звичайна (Cotinus coggygria
Scop.) родини Сумаховi (Anacardiаceae), що
зростає як дикорослий i культивований кущ у
лiсостепу та степу України, в горах Криму, а також у полезахисних лiсонасадженнях [11].
Листя скумпiї мiстить дубильнi речовини,
флавоноїди, фенолкарбоновi кислоти та iншi
бiологiчно активнi речовини [2, 8]. У медичнiй
практицi лiкарську рослинну сировину (ЛРС)
використовують як в’яжучий, антисептичний,
Р-вiтамiнний та жовчогiнний засiб [5, 13]. У
народнiй медицинi використовують вiдвари та
настої для промивання гнiйних ран, при зубних
болях i запаленнi ясен, геморої, дiареї, дизентерiї та iнших захворюваннях [6].
Метою роботи було дослiдити противiруснi,
антибактерiальнi (протихламiдiйнi i протирикетсiйнi) та iмуностимулюючi властивостi лiофiлiзованої фiтосубстанцiї, отриманої з листкiв
скумпiї звичайної.

МАТЕРIАЛИ ТА МЕТОДИ
ДОСЛIДЖЕННЯ
Об’єктом дослiдження був лiофiлiзований
екстракт листкiв скумпiї звичайної, отриманий
згiдно з розробленими оптимальними умовами,
що володiє вираженою iнтерферон-iндукуючою
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активнiстю. Для цього повiтряно-суху сировину, подрiбнену до розмiру частинок 2-5 мм, обробляли хлороформом в апаратi Соксклета при
температурi кипiння розчинника протягом 1518 год. до обезбарвлення зливiв хлороформу.
Висушену лiкарську рослинну сировину екстрагували дiетиловим ефiром у спiввiдношеннi
1:15 при кiмнатнiй температурi протягом 40 хв.
при перiодичному перемiшуваннi. Екстракцiю
дiетиловим ефiром проводили 4 рази. Очищену
таким чином вiд супутнiх речовин (лiпофiльнi
речовини та фенолокислоти) рослинну сировину висушували й екстрагували полiфенольнi
сполуки 50% етиловим спиртом. Полiфенольний комплекс видiляли вказаним розчинником
впродовж 60 хв. 4 рази у спiввiдношеннi 1:20.
Об’єднанi екстракти фiльтрували i вiдганяли
етанол за допомогою вакууму. Потiм з екстракту осаджували потрiйним об’ємом ацетону бiлковополiсахаридний комплекс i фiльтрували. Iз
фiльтрату вiдганяли ацетон за допомогою роторного випарювача та водний залишок лiофiльно
висушували. Висушений екстракт представляє
собою суму бiологiчно активних речовин полiфенольного характеру у виглядi гiгроскопiчного аморфного порошку свiтло-жовтого кольору, без запаху i терпкого смаку. Вихiд кiнцевого
продукту становить 26,3%. У лiофiлiзатi виявленi дубильнi речовини i флавоноїди [1, 7].
Вивчення противiрусної активностi екстракту проводили в дослiдах на мишах лiнiї СВА
згiдно з вимогами i методами, рекомендованими для оцiнки противiрусних препаратiв [15].
Дослiдження проводили на моделi експериментального клiщового енцефалiту, викликаного внутрiшньоочеревинним введенням мишам штаму Абсеттаров у дозi 35 ЛД 50/0,2
мл. Фiтозасiб застосовували за рiзними лiкувально-профiлактичними схемами, враховуючи його iнтерферон-iндукуючi властивостi. На
кожну експериментальну умову використовували по 25-27 мишей, за якими спостерiгали
впродовж 21 дня. Ефективнiсть препаратiв оцiнювали за ступенем захисту (%), що визначали
як рiзницю у виживаннi мiж дослiдною i контрольною групами, а також за показниками середньої тривалостi життя пiддослiдних тварин
у порiвняннi з контрольними. Статистичну обробку отриманих результатiв проводили за методом Фiшера-Стьюдента.
Дослiдження протихламiдiйної активностi
проводили на моделi нелетальної генералiзованої iнфекцiї мишей лiнiї СВА (масою 10-12 г),
яким внутрiшньоочеревинно вводили по 0,1 мл
10% суспензiї жовткових мiшкiв курячих ем-

брiонiв, що мiстили Chlamidia trachomatis (серовар L2, венерична лiмфогранульома) [10].
Фiтосубстанцiю застосовували внутрiшньоочеревинно за лiкувально-профiлактичними схемами в рiзнi строки до i пiсля iнфiкування, вказаними в табл. 2, пiсля чого у 4-5 тварин кожної
експериментальної групи на 4 i 9 добу перебiгу
iнфекцiї забирали проби легень. Ефективнiсть
екстракту оцiнювали при титруваннi iнфекцiйностi суспензiї пулу взятих органiв мишей у курячих зародках шляхом iнфiкування їх у жовтковий мiшок, розраховуючи iндекс ефективностi,
який визначали як рiзницю середнього строку
загибелi ембрiонiв у дослiдi i контролi. Накопичення збудника в легенях також контролювали
цитоскопiчно фарбуванням мазкiв-вiдбиткiв методом iмунофлуоресценцiї з хламiдiйною родоспецифiчною антисироваткою i за Маккiавелло.
Протирикетсiйну активнiсть вивчали на моделi експериментальної iнфекцiї Ку гарячки.
Дослiди здiйснювали на бiлих нелiнiйних мишах масою 15-20 г при внутрiшньоочеревинному введеннi їм 35000 IД 50 жовткової культури коксiел Бернета, штам Грiта (перехiдна 1-2
фаза) [14]. Лiофiлiзований екстракт застосовували внутрiшньоочеревинно за рiзними лiкувально-профiлактичними схемами, враховуючи його iнтерферон-iндукуючi властивостi.
Критерiями ефективностi служили середнi показники маси селезiнок, обсiменiння їх збудником, а також середнi титри антитiл (у реакцiї непрямої флуоресценцiї) до 2 фази коксiел
Бернета, якi визначали на двох етапах iнфекцiйного процесу, вiдповiдно через 10 i 20 днiв
пiсля iнфiкування. На кожну експериментальну умову використовували по 7-10 мишей.
Iмуностимулюючi властивостi екстракту скумпiї звичайної оцiнювали за здатнiстю впливати
на продукцiю у мишей лiнiї СВА (масою 18-20
г) сироваткових антитiл до Т-залежного антигену еритроцитiв барана, що визначали загальноприйнятим мiкрометодом постановки реакцiї гемаглютинацiї [3]. Iмунiзацiю тварин проводили
внутрiшньоочеревинно 15% суспензiєю еритроцитiв барана. Фiтосубстанцiю вводили внутрiшньоочеревинно в рiзних дозах одноразово за 2 днi
до iмунiзацiї, у цей же день та через 2 i 5 днiв пiсля
неї. Забiр сироваток кровi для дослiдження здiйснювали на 7 i 14 добу пiсля iмунiзацiї.
Для порiвняльної характеристики й оцiнки ефективностi дослiджуваного екстракту в
якостi прототипу за характером дiї використовували вiдомий комерцiйний препарат аналогiчного призначення ридостин за оптимальними схемами введення [4, 9].
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Таблиця 1

Противiрусна активнiсть екстракту скумпiї звичайної
Препарати
Лiофiлiзований
екстракт скумпiї
звичайної

Ридостин
Контроль вiрусу
(35 ЛД50)

Доза, мг/ Схеми введення в годинах до
кг
(-) i пiсля (+) iнфiкування
50
-24
20
-24
50
-24, +48, +120
20
-24, +48, +120
0,1
-4
5,0
+48
50
-24
0,1
-4
5,0
+48
10
-24, +48

Дослiдження проводили при дотриманнi принципiв бiоетики у вiдповiдностi до положень Європейської конвенцiї щодо захисту хребетних тварин, яких використовують в
експериментальних та iнших наукових цiлях
(Страсбург, 1986), Директиви Ради Європи
86/609/ЕЕС (1986), Закону України №3447-IV
«Про захист тварин вiд жорстокого поводження», Загальних етичних принципiв експериментiв на тваринах, ухвалених I Нацiональним
конгресом України з бiоетики (2001).

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛIДЖЕННЯ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Результати дослiдження противiрусної активностi, наведенi в табл. 1, свiдчать, що за всiма схемами введення фiтоекстракт листкiв
скумпiї звичайної проявляє виражену протективну дiю у вiдношеннi до вiрусу клiщового
енцефалiту. При 3-разовому застосуваннi високих i низьких доз даний екстракт викликав

%
виживання
42,9
42,3
52,2
54,2
38,5

%
захисту
16,0
15,4
25,3
27,3
11,6

Р
>0,05
>0,05
>0,05
<0,05
>0,05

Середня тривалiсть
життя, днiв
15,9
13,9
14,2
15,1
13,5

66,7

39,8

<0,01

16,5

61,5
26,9

34,6
-

<0,01
-

16,9
13,1

значну противiрусну резистентнiсть, що досягала 39,8% захисту. В iнших випадках фiтосубстанцiя захищала вiд летальної iнфекцiї 11,627,3% мишей. Аналогiчний ефект ридостину в
описаних умовах становив 34,6% захисту i був
дещо нижчим вiд максимальної активностi рослинного препарату. Про достовiрну ефективнiсть екстракту свiдчать i показники середньої тривалостi життя тварин, якi на 0,8-3,4 дня
були вищими вiд контрольних.
Таким чином, проведенi дослiдження свiдчать, що отриманий лiофiлiзований екстракт
скумпiї звичайної володiє високою противiрусною активнiстю, яка перевищувала при застосуваннi за оптимальною схемою аналогiчну дiю
вiдомого лiкарського засобу ридостину, що дозволяє пропонувати його в якостi потенцiйного
противiрусного препарату для профiлактики та
лiкування клiщового енцефалiту.
Данi про протихламiдiйну активнiсть екстракту наведенi в табл. 2. Iз них видно, що отримана фiтосубстанцiя при всiх способах застосуТаблиця 2

Протихламiдiйна дiя екстракту скумпiї звичайної
Препарати
Лiофiлiзований
екстракт скумпiї
звичайної

Ридостин
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Доза,
мг/кг

Схеми введення (�����������������������
NN���������������������
) в годинах до (-) i
пiсля (+) iнфiкування

25
25
0,1
5
25
0,5
0,05
25
5
10

1-а -24, +48
-24
2-а -4
+48
-24
3-я -4
+48
4-а -24
-4, +24, +48
-24, +48

Iндекс ефективностi
4 доба
9 доба
1,2
1,0
2,0

3,0

4,0

2,6

3,8

1,0

2,4

2,1

Український журнал клiнiчної та лабораторної медицини • 2010, том 5, №3

ОРИГIНАЛЬНЕ ДОСЛIДЖЕННЯ

Таблиця 3

Протирикетсiйна активнiсть екстракту скумпiї звичайної
Групи спостереження, схеми введення в
Середня маса
Р**
Обсiменiння
годинах до (-) i пiсля (+) iнфiкування (мг/кг) селезiнок, мг
селезiнок, %
Лiофiлiзований екстракт скумпiї звичайної
1. -24(25)
261±19
<0,05
25-75
2. -24, +48, +120 (25)
225±15
<0,01
12,5
3. -4 (0,1), +48 (5)
310±42
>0,05
50-75
4.-24,+120(25),-4(0,1),+48 (5)
227±27
<0,01
12-25
Ридостин
5. -24, +48 (10)
340±17
50-100
6. Контроль iнфiкованих мишей
371±41
50-100
7. Контроль iнтактних мишей
105±3
-

Титр антитiл у
РНIФ, log2

Р**

3,5±0,5
3,8±0,3
4,1±0,5
3,9±0,5

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

3,7±0,2
4,1±0,3
-

>0,05
-

Примiтки: у таблицi наведенi данi iнфекцiйного процесу на 20 добу спостереження; ** — достовiрнiсть мiж дослiдними групами
та контролем <0,01.

вання володiє протихламiдiйним ефектом, який
у деяких випадках значно перевищував аналогiчну дiю прототипного препарату ридостину.
Найбiльше пригнiчення розмноження хламiдiй виявлено на раннiх етапах розвитку iнфекцiї (4 доба), коли при застосуваннi екстракту за 3 i 4 схемами iндекс ефективностi
вiдповiдно становив 4,0 i 3,8, у той час як для
ридостину вiн досягав лише 2,4. На пiзнiшiй
стадiї iнфекцiйного процесу (9 доба) рослинний лiофiлiзат, застосований за 2 i 3 схемами,

викликав при титруваннi проб легень iнфiкованих мишей збiльшення середнього строку загибелi ембрiонiв порiвняно з контролем на 3,0
i 2,6 дня, що також вигiдно вiдрiзняло його вiд
ридостину, для якого вiдповiдний показник
становив 2,1 дня. Середнi строки загибелi контрольних ембрiонiв, iнфiкованих пробами мишей, взятих на 4 i 9 добу, вiдповiдно становили
13,4 i 11,4 дня.
Отже, за допомогою проведених дослiджень
було встановлено, що отриманий лiофiлiзоваТаблиця 4

Вплив екстракту скумпiї звичайної на продукцiю сироваткових антитiл
до еритроцитiв барана у мишей
Доза в мг/кг
Схема введення екстракту скумпiї
звичайної
За 2 днi до
iмунiзацiї

50
5
1
0,1
У день
50
iмунiзацiї
5
1
0,1
Через 2 днi
50
пiсля iмунiзацiї
5
1
0,1
Через 5 днiв
50
пiсля iмунiзацiї
5
1
0,1
Контроль еритроцитiв барана

ридостину
10
1
10
1
0,1
0,01
10
1
0,1
0,01
10
1
0,1
0,01

Титри антитiл в обернених величинах
при введеннi екстракту скумпiї
при введеннi ридостину
звичайної
7 доба
14 доба
7 доба
14 доба
160
н.д.
320
640
160-320*
320-640
320
640-1280
160
320-640
н.д.
н.д.
160
320-640
н.д.
н.д.
80
н.д.
320-640
1280
160
640
640*
640-1280
320**
640-1280
320
640
160
128**0
640*
640
320**
н.д.
160-320
1280
160
1280**
160
640
160-320
320-640
160
640
320**
320
320
640-1280
320**
н.д.
320
320-640
320**
640
320-640
640-1280
160
320-640
320
320-640
320**
640
320
640
80
320
160-320
640

Примiтки: *– зростання титрiв антитiл у 3 рази; ** — зростання титрiв антитiл у 4 рази; н.д. — не дослiджували.
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ний екстракт скумпiї звичайної володiє вираженою протихламiдiйною активнiстю, яка перевищувала аналогiчну дiю вiдомого лiкарського
засобу ридостину.
У табл. 3 показанi результати дослiдження протирикетсiйної активностi лiофiлiзованої фiтосубстанцiї. Отриманi данi 1 етапу спостереження не виявили значного впливу обох
препаратiв на розвиток лихоманки Ку, однак
результати на 20 добу свiдчать про виражену
протирикетсiйну активнiсть. Доказом цього є
достовiрне зниження в порiвняннi з контролем
маси селезiнок мишей у 1, 2 i 4 групах, у той час
як ридостин (5 група) не проявив чiткого захисного ефекту. Про гальмування дослiджуваним
фiтозасобом розвитку iнфекцiї вказує i ступiнь
обсiменiння збудником селезiнок тварин, оброблених екстрактом за 3-4 разовими схемами
введення (2, 4 групи). Ридостин же в описаних
умовах експерименту на кiлькiсть коксiел у селезiнках iнфiкованих мишей майже не впливав.
Аналiзуючи данi гуморального iмунiтету
при лихоманцi Ку, слiд вiдзначити, що рiвнi антитiл в 1, 2, 4 i 5 групах дещо нижчi вiд контрольних показникiв, що можна вважати наслiдком певної здатностi препаратiв iнгiбувати
розмноження рикетсiй i, як результат, меншого
порiвняно з контролем антигенного подразнення iмуноцитiв.
Таким чином, проведенi дослiдження свiдчать, що отримана фiтосубстанцiя з листкiв
скумпiї володiє вираженою протирикетсiйною
активнiстю, яка перевищувала аналогiчну дiю
ридостину.
Отриманi результати дослiджень стимуляцiї антитiлогенезу лiофiлiзованим екстрактом
скумпiї наведенi в табл. 4. Iз даних останньої
видно, що отримана фiтосубстанцiя володiє вираженим впливом на гуморальний iмунiтет мишей, посилюючи рiвень антитiлоутворення в
порiвняннi з контролем у 2-4 рази. Характерно,
що цей стимулюючий ефект виявлений i на 7, i
на 14 день iмунної вiдповiдi, причому при введеннi екстракту за 3 схемами — у день iмунiзацiї, через 2 i 5 днiв пiсля неї, що свiдчить про достовiрнiсть отриманих результатiв. В описаних
умовах дослiду стимулюючий вплив ридостину
на антитiлогенез був слабшим i не перевищував
3-разового зростання титрiв антитiл порiвняно з контролем. Максимальне посилення iмунної вiдповiдi реєстрували тiльки на 7 добу i при
введеннi прототипу лише в день iмунiзацiї.
Наведенi результати дослiджень свiдчать,
що лiофiлiзований фiтоекстракт скумпiї звичайної має виражену здатнiсть стимулювати
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антитiлоутворення, яка за iнтенсивнiстю переважає аналогiчний ефект прототипу.
Окрiм цього варто вiдзначити невисоку токсичнiсть дослiджуваного екстракту, що в 1,6
разу нижча, нiж у ридостину, та його вираженi
iнтерферон-iндукуючi властивостi [1].
Пiдсумовуючи все вищесказане, можна зробити висновок про перспективнiсть використання лiофiлiзованого екстракту листкiв скумпiї
звичайної для розробки та створення нових лiкарських засобiв для профiлактики та лiкування численних iнфекцiйних захворювань.

ВИСНОВКИ
1. Лiофiлiзований екстракт скумпiї звичайної володiє вираженою противiрусною дiєю в
дослiдi на моделi клiщового енцефалiту, що в
окремих випадках перевищувала дiю препарату порiвняння ридостину.
2. Встановлена антибактерiальна дiя фiтосубстанцiї з листкiв скумпiї при експериментальних iнфекцiях, викликаних хламiдiями та
рикетсiями.
3. Виявлена та дослiджена здатнiсть екстракту листкiв скумпiї звичайної стимулювати антитiлогенез, що за iнтенсивнiстю дiї переважав
аналогiчний ефект прототипу ридостину.
4. Дослiдженi противiруснi, антимiкробнi та
iмуностимулюючi властивостi скумпiї звичайної свiдчать про перспективнiсть її використання для створення нових противiрусних та антибактерiальних препаратiв широкого спектра дiї.
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И.Л.Бензель, М.М.Козловский, Н.А.Виног
рад, О.Л.Бензель. Получение и изучение фар
макологической активности полифенольно
го комплекса листьев скумпии обыкновенной.
Львов, Украина.
Ключевые слова: фитосубстанция, скумпия
обыкновенная, полифенольные соединения, противовирусное действие, противомикробное действие, антителогенез.
Используя оптимальные условия экстракции
из листьев скумпии обыкновенной, был получен
лиофилизированный фитокомплекс биологически
активных веществ полифенольной природы. Исследованы его противовирусные, противохламидийные, противорикетсионные и иммуностимулирующие свойства.
I.L.Benzel, M.M.Kozlovsky, N.O.Vynograd,
O.L.Benzel. Obtaining of polyphenolic complex
from Cotinus coggygria Scop. leaves and study of
its pharmacological activity. Lviv, Ukraine.
Key words: phytosubstance, Cotinus coggygria
Scop., polyphenolic substances, antiviral effect, antimicrobial effect, antibody response.
We obtained lyophilized phytocomplex of biologically active substances of polyphenolic nature using
the optimal conditions of extraction from Cotinus coggygria Scop. leaves. Its antiviral, anticlamydial, antirickettsial and immunostimulating effects have been
studied.
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