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Серед вітчизняних та іноземних нау-
ковців сьогодні спостерігається тенден-
ція до вивчення властивостей лікар-
ських рослин та наукового обґрунту-
вання доцільності застосування фіто-
препаратів у клінічній медицині. 
Насамперед, це пов’язано з вмістом у 
лікарських рослинах комплексу біоло-
гічно активних речовин (БАР) [1–2]. 
Вони сприяють відновленню й нормалі-
зації життєво важливих процесів, 
забезпечують організм необхідними 
мінералами й вітамінами, на певному 
рівні підтримують обмін речовин, при 
цьому відрізняються доброю переноси-
містю майже в усіх осіб та успішно 
застосовуються для профілактики та 
лікування багатьох захворювань. 

Нашу увагу привернув горіх волось-
кий (Juglans regia L.). Відомо, що він 
широко застосовується в народній 
медицині та гомеопатії, бо в своєму 
складі має величезну кількість БАР. 
Проаналізувавши дані літературних 
джерел, хімічний склад горіха волось-
кого можна класифікувати таким 
чином: гідролізовані таніни мономери 
(казуариктин, казуаріїн, казуаринін, 
1,2-ди-О-галоїл-4,6-О-(S)-HHDP-b-D-
глюкопіраноза, еупростин, гемін D, 
глансрин А, глансрин В, глансрин С, 
2,3-О-(S)-HHDP-D-глюкопіраноза, ізо-
стрихнін, педункулагін, 1,2,3,4,6-пента-
О-галоїл-b-D-глюкопіраноза, платикарі-
ацин, прекохін, птерокаріїн, ругозин С, 
ругозин С метил естер, стахіуранін, 

стенофіланін, стрихнін, телімаграндин І, 
телімаграндин ІІ, 1,2,3,6-тетра-О-
галоїл-b-D-глюкопіраноза, 1,2,4,6-тетра- 
О-галоїл-b-D-глюкопіраноза), димери 
гідролізованих танінів  (1-дезгалоїлру-
гозин F, глансрин D, гетерофілін, руго-
зин F), похідні елагової кислоти (елаго-
ва кислота, елагова кислота 4-О-ксило-
піранозид), катехіни ((+)-катехін), 
похідні дикарбоксильованих кислот 
(глансрегінін А, глансрегінін В), 
нуклеї нових кислот (аденін, аденозин), 
амінокислоти (L-триптофан) [3-4]. До -
ве  дено, що всі ці речовини, незалежно 
одна від одної, виявляють антиокси-
дантний, цукрознижуючий, антипролі-
феративний, протимікробний, гастро-
протекторний, протизапальний та бага-
то інших корисних ефектів в організмі 
людини, а в екстрактах горіха волось-
кого ці речовини потенціюють дію одна 
одної та комплексно діють на віднов-
лення функцій організму з мінімальни-
ми побічними ефектами [2–3, 5–8].

Аналіз існуючої інформації свідчить 
про те, що за своїм хімічним складом 
лікарська рослинна сировина горіха 
волоського може застосовуватися 
достатньо різнопланово, що відкриває 
широкі перспективи для створення на 
основі екстрактів з неї фармацевтичних 
препаратів [9–11].

Мета дослідження – вивчення про-
філю безпеки екстракту густого водно-
спиртового з незрілих плодів горіха 
волоського за субхронічного введення 
порівняно з препаратом «Альтан».

Матеріали та методи. Об’єктом дослі-
дження став водно-спиртовий (екстра-
гент спирт етиловий 30 %) густий екс-
тракт з незрілих плодів горіха волось-
кого, який було отримано сумісно з 
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науковцями НФаУ (під керівництвом 
проф. В. А. Георгіянц) та стандартизо-
вано за вмістом юглону методом висо-
коефективної рідинної хроматографії.

Дослідження субхронічної токсич-
ності екстракту густого водно-спирто-
вого з незрілих плодів горіха волосько-
го (ЕГВС) було проведено відповідно до 
методичних рекомендацій з експери-
ментального вивчення субтоксичної дії 
потенційних лікарських засобів [12]. 

Для вивчення субхронічної токсич-
ності ЕГВС за умов перорального вве-
дення використано 2,5-міс. білих нелі-
нійних щурів обох статей середньої 
маси (219,99 ± 0,52) г, розподілених на 
3 групи по 10 тварин: 1 – контрольна 
група, яка отримувала еквівалентну 
кількість води (воду було обрано перш 
за все тому, що в процесі отримання 
ЕГВС після етапу сушки у вакуум-
сушильній шафі до залишкової воло-
гості спирт етиловий майже повністю 
випарюється, а по-друге, тому що воду 
використовували як розчинник для 
розведення екстракту до необхідної 
концентрації); 2 – щури, які отримува-
ли розчин ЕГВС в умовно-терапевтич-
ній дозі з розрахунку 25 мг/кг (дозу 
було обрано на підставі попередньо 
одержаних результатів дослідження 
гострої токсичності та скринінгу доз з 
визначенням умовно-терапевтичної 
дози) [5, 8]; 3 – щури, яким вводили 
препарат порівняння «Альтан» (1 мг/
кг). Тварини, яких використовували 
для проведення дослідження, знаходи-
лись в умовах віварію з дотриманням 
санітарно-гігієнічних норм на стан-
дартному раціоні [12–13]. 

Препарати вводили щоденно впро-
довж 90 днів, тобто впродовж періоду, 
який не перевищує 10 % від середньої 
тривалості життя щурів (3 роки) [12].

Реєстрували специфічні (міоз, сльозо-
теча, салівація, діарея, зміна кольору 
сечі та фекалій, сонливість, тремор, судо-
ми та ін.) та неспецифічні (зміна загаль-
ного стану, положення та температури 
тіла тварин, кольору слизових оболонок) 
симптоми інтоксикації, спостерігали за 
фізичним станом тварин (зміни шкіря-
них покривів, слизових оболонок, очей та 
шерсті), зміною маси тіла, поведінкови-
ми, гематологічним, біохімічними показ-

никами, проводили гістологічне дослі-
дження внутрішніх органів. 

Вплив ЕГВС на поведінкові реакції 
тварин вивчали в тесті «відкрите поле» 
[14–19]. 

Досліди проведено на лабораторних 
тваринах з урахуванням рекомендацій 
Європейської конвенції з захисту хре-
бетних тварин, які використовуються 
для експериментальних та інших нау-
кових цілей (Страсбург, 1986 р.) [20] та 
Першого національного конгресу з біо-
етики (Київ, 2007 р.) [21]. Досліди про-
водили в першій половині дня, реєстра-
цію показників проводили у вихідному 
стані, через 1 і 2 тижні, 1, 2, 3 міс. 

Тварин виводили з експерименту в 
ранковий час шляхом евтаназії під тіо-
пенталовим наркозом (40 мг/кг). Для 
наркозу використовували ліофілізат для 
розчину для ін’єкцій Тіопентал 1,0 г. 
(ARTERIUM), серія 84942. Готували 
розчин тіопенталу натрію безпосеред-
ньо перед використанням на стериль-
ній воді для ін’єкцій з метою отриман-
ня абсолютно прозорого розчину.

Біохімічні дослідження плазми 
крові, гомогенатів органів проводили з 
використанням стандартних тест-
наборів НПВ «Філісіт-Діагностика» 
(Україна) згідно з загальноприйнятими 
методиками [22]. 

Гістологічне (мікроскопічне) вивчен-
ня органів щурів виконане згідно з 
загальноприйнятими методиками [12]. 
Зразки тканин дослідних та контроль-
них щурів були зафіксовані в 10 % роз-
чині формаліну, зневоднені в спиртах 
зростаючої міцності, залиті в целоїдин-
парафін. Для оглядової мікроскопії 
мікротомні зрізи фарбували гематокси-
ліном та еозином і досліджували стан-
дартними методами світлової мікроско-
пії (мікрофотографування гістологічних 
препаратів під мікроскопом Zeiss 
«Primo Star» (Carl Zeiss Microscopy, 
Німеччина) здійснювали фотокамерою 
DCM 500 (ScopeTek, Китай)) [12]. 

Результати дослідження обробляли з 
застосуванням статистичного пакета 
програми «STATISTICA® for Windows 
7.0» (StatSoft Inc.). Оцінку достовірнос-
ті відмінностей середніх проводили за 
t-критерієм Стьюдента. Зміни вважали 
достовірними в разі р < 0,05.
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Результати та їх обговорення. На 90 
добу субхронічного введення препара-
тів, що досліджували, активність та 
поведінка тварин залишались звичайни-
ми, фізичний стан тварин був у нормі.

За даними таблиці 1, маса щурів 
упродовж вказаного терміну введення 
досліджуваних препаратів суттєво не 
відхилялась від фізіологічної норми. 
На 30 та 90 добу експерименту досто-
вірних змін маси тіла відносно вихідно-
го стану в усіх групах тварин зареє-
стровано не було.

Таким чином, за субхронічного вве-
дення ЕГВС та препарату порівняння 
спостерігали збереження стабільної 
маси тіла в експериментальних тварин, 
відхилень від фізіологічної норми не 
відмічали.

Вплив екстракту, що досліджувався, 
на поведінку тварин у тесті «відкрите 

поле» наведено в таблиці 2. На початку 
експерименту показники поведінкових 
реакцій експериментальних тварин сут-
тєвих відмінностей не мали. За субхро-
нічного введення ЕГВС упродовж 90 діб 
не відзначали достовірних змін показ-
ників рухово-дослідницької активності 
та емоційних реакцій тварин порівняно 
з вихідним станом.

За субхронічного введення досліджу-
ваного екстракту та препарату порів-
няння визначали зміни показників 
периферичної крові порівняно з інтак-
тними тваринами (табл. 3). У разі вве-
дення ЕГВС у дозі 25 мг/кг знижувався 
рівень гемоглобіну на 6,62 % (р < 0,05) 
порівняно з контрольною групою. Для 
препарату порівняння цей показник 
був нижчим на 8,83 % (р < 0,05). 
Незначні коливання цього показника 
можливо пов’язані з вмістом залишко-

Група Вихідний стан 30 доба 90 доба
Контрольна 221,02 ± 2,19 221,03 ± 2,34 218,05 ± 1,26
Екстракт густий водно-спиртовий 
з незрілих плодів горіха волосько-
го, 25 мг/кг

220,45 ± 2,48 220,43 ± 2,50 220,33 ± 2,57

Альтан, 1 мг/кг 220,57 ± 2,01 220,58 ± 2,03 220,60 ± 2,03

Показник Час  
реєстрації

Група піддослідних тварин

Контроль

Екстракт густий водно-
спиртовий з незрілих пло-

дів горіха волоського,  
25 мг/кг

Альтан,  
1 мг/кг

Перетнуто  
квадрати

Вихідний стан 16,83 ± 0,31 18,0 ± 0,58 17,0 ± 0,37

90 доба 18,83 ± 0,31* 17,00 ± 0,37 16,67 ± 0,33

Обстежено  
отворів

Вихідний стан 1,50 ± 0,22 1,50 ± 0,22 1,50 ± 0,22

90 доба 1,67 ± 0,21 1,50 ± 0,22 1,67 ± 0,33

Стійки
Вихідний стан 2,17 ± 0,17 4,33 ± 0,56 4,0 ± 0,26

90 доба 1,67 ± 0,33 4,50 ± 0,22 3,50 ± 0,43

Грумінг
Вихідний стан 1,17 ± 0,17 1,17 ± 0,17 0,83 ± 0,31

90 доба 1,33 ± 0,21 1,0 ± 0,26 1,17 ± 0,48

Болюси
Вихідний стан 1,0 ± 0,26 0,67 ± 0,21 1,0 ± 0,26

90 доба 0,83 ± 0,17 0,50 ± 0,22 1,0 ± 0,37

Таблиця 1

Динаміка маси тіла в тварин упродовж 90 діб, г (М ± m, n = 6)

Таблиця 2

Показники поведінки тварин у тесті «відкрите поле» під впливом екстракту 
густого водно-спиртового незрілих плодів горіха волоського (М ± m, n = 6)

Примітка. *р < 0,05 порівняно з вихідним станом; n – кількість тварин у групі
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вої кількості спирту, який здатен змен-
шувати цей показник за рахунок гемо-
лізу еритроцитів. За такими основними 
критеріями оцінки гематологічних 
показників, як ШОЕ, загальна кіль-
кість еритроцитів та лейкоцитів, гема-
токрит, значущих змін та відхилень від 
контрольної групи не реєстрували. 
Таким чином, препарати, що вивчали, 
за субхронічного внутрішньошлунково-
го введення щурам не викликають 
патологічних змін показників крові 
білих щурів.

Дослідження біохімічних показників 
плазми крові після субхронічного вну-
трішньошлункового введення ЕГВС та 
препарату порівняння Альтану прово-
дили наприкінці експерименту на 90 
добу введення препаратів, що вивчали. 
Для контролю за показниками функцій 
гепатобіліарної системи оцінювали 
вміст загальних ліпідів, холестерину, 
b-ліпопротеїдів. Стан азотистого обміну 
характеризували за показниками вміс-
ту креатиніну та сечовини. Для оцінки 
стану вуглеводного та білкового обміну 
визначали вміст глюкози та загального 
білка. Результати досліджень наведено 
в таблиці 3. 

За даними таблиці 3, субхронічне 
введення досліджуваного екстракту 
впродовж 3 міс. викликає достовірно 
значущі зміни рівня глюкози крові – 
за введення ЕГВС у дозі 25 мг/кг 
рівень цукру знизився майже на 20,55 % 
(р < 0,05). Це можна пояснити здатніс-
тю БАР, які входять до складу екстрак-
ту з незрілих плодів горіха волосько-
го, збільшувати розмір острівців Лан-
герганса, підвищувати рівень інсулі-
ну та знижувати рівень глікозильова-
ного гемоглобіну [23–27]. На тлі при-
йому препарату порівняння вміст глю-
кози відносно контролю зни жується 
(–4,14 %) не достовірно.

Дані таблиці 3 демонструють незнач-
ні коливання вмісту загального білка 
та сечовини крові на тлі введення 
ЕГВС у дозі 25 мг/кг та препарату 
порівняння, уміст їх в крові в межах 
фізіологічної норми. 

Уведення Альтану супроводжувалось 
підвищенням рівня холестерину на 
18,63 % (р < 0,05). Навпаки, на тлі 
введення ЕГВС у дозі 25 мг/кг рівень 
холестерину порівняно з контролем 
знизився на 8,75 %, але це відхилення 
не є достовірно значущим. 

Показник Контроль ЕГВС,  
25 мг/кг

Альтан,  
1 мг/кг

Уміст глюкози в крові, ммоль/л 6,52 ± 0,06 5,18 ± 0,11* 6,25 ± 0,12

Уміст загального білка в крові, г/л 60,41 ± 0,57 60,75 ± 0,65 58,54 ± 0,76

Концентрація сечовини в плазмі 
крові, ммоль/л 7,03 ± 0,11 7,10 ± 0,09 7,12 ± 0,08

Уміст креатиніну в плазмі крові, 
мкмоль/л 57,35 ± 0,11 56,25 ± 0,18* 57,53 ± 0,16

Холестерин, ммоль/л 2,63 ± 0,08 2,40 ± 0,07 3,12 ± 0,09*

Загальні ліпіди, ммоль/л 131,28 ± 1,12 122,15 ± 1,03* 149,28 ± 1,37*

β-ліпопротеїди, у. о. 28,17 ± 0,39 10,0 ± 0,34* 21,88 ± 0,65*

Гемоглобін, г/л 131,68 ± 1,4 122,96 ± 1,95* 120,05 ± 0,42*

ШОЕ, мм/год 2,62 ± 0,04 2,57 ± 0,04 2,57 ± 0,03

Гематокрит, % 39,35 ± 0,30 39,08 ± 0,39 40,05 ± 0,13

Еритроцити, 1012 од/л 6,83 ± 0,07 6,73 ± 0,10 6,63 ± 0,12

Лейкоцити, 109 од/л 10,32 ± 0,15 10,02 ± 0,12 9,68 ± 0,24

Таблиця 3

Біохімічні та гематологічні показники в тварин за пливу екстракту густого 
водно-спиртового незрілих плодів горіха волоського (М ± m, n = 6)

Примітка. *р < 0,05 порівняно з контролем; n – кількість тварин у групі. 
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У разі введення ЕГВС у дозі 25 мг/кг 
уміст загальних ліпідів знизився на  
6,95 %, а за введення Альтану цей 
показник збільшився на 13,71 % (р < 
0,05). У всіх досліджуваних групах 
спостерігали зниження рівня b-ліпо-
протеїдів: за введення ЕГВС спостеріга-
ли зниження на 64,50 % (р < 0,05), 
препарат порівняння знижував цей 
показник на 22,33 % (р < 0,05) порів-
няно з контрольною групою тварин. 

Отже, тримісячне внутрішньошлун-
кове введення ЕГВС у дозі 25 мг/кг не 
викликає суттєвих патологічних змін 
показників ліпідного обміну. 

Подальшим етапом дослідження 
було вивчення впливу ЕГВС на стан 
внутрішніх органів за результатами 
патоморфологічного дослідження.

В органах тварин, які отримували 
Альтан й ЕГВС, гістологічна картина 
була подібна й не мала суттєвих від-
мінностей.

У разі дослідження серця щурів 
контрольної групи було виявлено зер-
нисту дистрофію кардіоміоцитів і 
незначний проміжний набряк. Між 
кардіоміоцитами розташовуються про-
шарки пухкої сполучної тканини, 
судини, нервові волокна (рис. 1а). У 
серці тварин, які отримували ЕГВС, на 
тлі нормальної гістоструктури, виявле-
но помірне повнокров’я, незначний 
інтерстиційний набряк та зернисту 
дистрофію міокардіоцитів (рис. 1б). 

У разі дослідження паренхіми 
печінки контрольної групи тварин 

було виявлено печінкові часточки, 
покриті плоскими ендотеліоцитами та 
розсіяними між ними зірчастими 
макрофагами. Гепатоцити тісно при-
лягають один до одного. У зразку пре-
парату печінки щура виявлено помір-
не повнокров’я, зернисту дистрофію 
гепатоцитів, незнач ні лімфоцитогістіо-
цитарні інфільтрати поблизу порталь-
них трактів. У стромі проходять кро-
воносні судини та жовчні протоки 
(рис. 2а). Гістологічна структура 
печінки щурів, які отримували Альтан 
і ЕГВС, не мала патологічних змін. 
Жовчні капіляри, розташовані між 
печінковими балками, мали просвіт 
звичайної форми, без ділянок розши-
рення. Синусоїди печінкових часток 
мали однаковий просвіт. У централь-
них і периферичних відділах печінко-
вих часток явищ стазу не виявлено, 
що свідчить про нормальний стан 
мікроциркуляторного русла в органі. 
Мали місце помірне повнокров’я, зер-
ниста дистрофія гепатоцитів, незначна 
лімфоцитогістіоцитарна інфільтрація 
портальних трактів (рис. 2б).

Нирки інтактних щурів вкриті спо-
лучнотканинною капсулою. Паренхіма 
нирок представлена епітеліальними 
нирковими канальцями, а ниркові 
клубочки – клубками капілярів з 
наявністю помірної кількості мезангіо-
цитів між капілярними петлями. Про-
ксимальні відділи ниркових канальців 
вистелені кубічним епітелієм з еозино-
фільною, злегка зернистою цитоплаз-

Рис. 1. Препарат серця щура контрольної групи (а) та на тлі субхронічного введення 
екстракту густого водно-спиртового з незрілих плодів горіха волоського (б). Забарвлення 
гематоксилін і еозин, зб. × 100

а б
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мою, а дистальні – однорядним епіте-
лієм циліндричної форми з базально 
розташованим ядром і базофільно 
пофарбованою цитоплазмою. Гісто-
структура органу відповідає нормі 
(рис. 3а).

У нирках щурів, які отримували 
ЕГВС, на тлі нормальної гістострукту-
ри виявлено помірне повнокров’я, зер-
нисту дистрофію епітелію проксималь-
них канальців, нерівномірно виражені 
ознаки помірного набухання епітелію 
канальців (рис. 3б). 

У легенях щурів контрольної групи 
відмічається помірне повнокров’я, аль-
веоли мають приблизно однакову пові-
тряність, розділені сполучнотканинни-
ми перегородками, в яких проходять 

кровоносні капіляри. У полі зору зна-
ходяться поодинокі невеликі вогнищеві 
периваскулярні лімфоїдні інфільтрати 
(рис. 4а). Легені тварин, що отримува-
ли ЕГВС, були помірно повнокровни-
ми, без ознак запалення (рис. 4б).

У контрольній групі при розгляді 
селезінки тварин спостерігається її 
помірне повнокров’я, лімфатичні фолі-
кули мають однаковий розмір, без 
ознак гіперплазії. Біла пульпа являє 
собою сукупність лімфоїдної тканини, 
розташованої в адвентиції її артерій у 
вигляді кулястих скупчень або вузли-
ків, утворених Т- і В-лімфоцитами, 
плазмоцитами та макрофагами (рис. 
5а). Селезінка тварин, що отримували 
ЕГВС, мала помірно повнокровну пуль-

Рис. 2. Препарат печінки щура контрольної групи (а) та на тлі субхронічного введення 
екстракту густого водно-спиртового з незрілих плодів горіха волоського (б). Забарвлення: 
гематоксилін і еозин, зб. × 100

а б

Рис. 3. Препарат нирки щура контрольної групи (а) та на тлі субхронічного введення 
екстракту густого водно-спиртового з незрілих плодів горіха волоського (б). Забарвлення 
гематоксилін і еозин, зб. × 100

а б
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пу, лімфатичні фолікули були звичай-
ної будови (рис. 5б).

Слизова залозистої частини шлунка 
щурів з групи інтактного контролю в 
ділянці дна вистлана покривним епі-
телієм, клітини якого мають помірно 
високу циліндричну форму. У напрям-
ку від верхівки шлункового валика до 
шлункової ямочки висота епітеліаль-
них клітин поступово зменшується. 
Залози дна (власні) розташовані щіль-
но. Розташування та взаємовідношен-
ня залозистих клітин – типове. Слизо-
ві клітини займають, головним чином, 
початкову частину тіла залоз поблизу 
шийки, їхня цитоплазма світла, секрет 
– слабобазофільний. Парієтальні клі-
тини, що секретують соляну кислоту, 

за кількістю превалюють над іншими 
залозистими клітинами, їхня цито-
плазма – доволі потужно еозинофіль-
на. Головні клітини переважають у 
базальних відділах залоз. Цитоплазма 
містить білкові гранули, що фарбу-
ються гематоксиліном. Строма слизо-
вої – помірно повнокровна, містить 
варіабельну кількість лімфоцитів та 
еозинофільних клітин. У шиїчному 
відділі власних залоз мають місце 
недиференційовані (камбіальні) епіте-
ліоцити та нейроендокринні клітини 
(рис. 6а). У шлунках тварин, що одер-
жували ЕГВС, можна відзначити 
повнокров’я слизової оболонки, помір-
ний набряк строми фовеолярного 
ша ру, розширення просвіту власних 

Рис. 4. Препарат легень щура контрольної групи (а) та на тлі хронічного введення 
екстракту густого водно-спиртового з незрілих плодів горіха волоського (б). Забарвлення 
гематоксилін і еозин, зб. × 100

Рис. 5. Препарат селезінки щура контрольної групи (а) та на тлі субхронічного введення 
екстракту густого водно-спиртового з незрілих плодів горіха волоського (б). Забарвлення 
гематоксилін і еозин, зб. × 100

а

а

б

б
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залоз, переважно в шиїчному відділі, 
що може свідчити про посилення сли-
зоутворення (рис. 6б).

Під час гістологічного дослідження 
головного мозку контрольної групи 
тварин виявлено незначний периваску-
лярний і перицелюлярний набряк. Сіра 
речовина складається з нейронів різно-
го типу, а біла представлена пучками 
нервових волокон. Головний мозок міс-
тить клітини всіх видів макроглії 
(астроцитарної, епендимної й олігоден-
дроглії), а також мікроглію. Серед 
нейрогліальних елементів знаходяться 
кровоносні судини та капіляри (рис. 
7а). За гістологічного дослідження тка-
нини головного мозку її будова була 
звичайною, спостерігався незначний 

периваскулярний та перицелюлярний 
набряк (рис. 7б).   

Висновки
Показано, що за субхронічного (про-
тягом 90 діб) внутрішньошлункового 
введення ЕГВС щурам у дозі 25 мг/кг 
та Альтану 1 мг/кг маса тіла експери-
ментальних тварин залишається ста-
більною, не відзначено статистично 
значущих змін показників поведінки 
тварин у тесті «Відкрите поле» порів-
няно з вихідним станом, гематологіч-
них і більшості біохімічних показни-
ків у крові за винятком зменшення 
наприкінці експерименту вмісту глю-
кози, загальних ліпідів та b-ліпо про-
теїдів під впливом ЕГВС (на відміну 

Рис. 6. Препарат слизової оболонки антрального відділу шлунка щура контрольної групи 
(а) та на тлі субхронічного введення екстракту густого водно-спиртового з незрілих 
плодів горіха волоського (б). Забарвлення гематоксилін і еозин, зб. × 100

Рис. 7. Препарат головного мозку щура контрольної групи (а) та на тлі субхронічного 
введення екстракту густого водно-спиртового з незрілих плодів горіха волоського (б). 
Забарвлення гематоксилін і еозин, зб. × 100

а

а

б

б
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від Альтану), що, на нашу думку, 
може бути зумовлено специфічними 
фармакологічними (зокрема, гіпоглі-
кемічними, антиатерогенними) влас-
тивостями досліджуваного екстракту 
та потребує подальших досліджень.

Гістологічна будова внутрішніх орга-
нів щурів, які отримували ЕГВС та 

препарат Альтан, не мала суттєвих від-
мінностей від групи контролю, патоло-
гічних змін не виявлено, що свідчить 
про безпечність застосування ЕГВС.

Таким чином, отримані результати 
досліджень дозволяють розглядати 
ЕГВС як безпечний лікувальний засіб, 
придатний для тривалого застосування.
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Є. В. Залигіна 
Порівняльне вивчення токсичності густого водно-спиртового екстракту з незрілих 
плодів горіха волоського та препарату Альтан за повторного введення щурам 
Мета дослідження – вивчення профілю безпеки екстракту густого водно-спиртового з незрілих 

плодів горіха волоського (ЕГВС) (Juglans regia L.) за субхронічного введення порівняно з препара-
том «Альтан».

Дослідження субхронічної токсичності ЕГВС було проведено відповідно до «Методичних реко-
мендацій з експериментального вивчення токсичної дії потенційних лікарських засобів».

Показано, що за субхронічного (протягом 90 діб) введення ЕГВС у дозі 25 мг/кг та Альтану 1 мг/
кг маса тіла експериментальних тварин залишається стабільною, відхилень від фізіологічної норми 
не відмічено, не відзначали також статистично значущих змін показників поведінки тварин у тесті 
«Відкрите поле» порівняно з вихідним станом.

Встановлено, що досліджувані препарати за субхронічного внутрішньошлункового введення 
щурам не викликають зміни гематологічних та більшості біохімічних показників у крові за винятком 
зменшення наприкінці експерименту вмісту глюкози, загальних ліпідів та β-ліпопротеїдів під впли-
вом ЕГВС (на відміну від Альтану), що, на нашу думку, може бути зумовлено специфічними фарма-
кологічними (зокрема, гіпоглікемічними й антиатерогенними) властивостями досліджуваного екс-
тракту та потребує подальших досліджень.

Гістологічна будова внутрішніх органів щурів, які отримували ЕГВС та препарат Альтан, не мала 
суттєвих відмінностей від групи контролю, патологічних змін не виявлено, що свідчить про безпеч-
ність застосування ЕГВС.

Таким чином, отримані результати досліджень дозволяють розглядати ЕГВС як безпечний ліку-
вальний засіб, придатний для тривалого застосування.

Ключові слова: екстракт густий водно-спиртовий з незрілих плодів горіха волоського, 
субхронічна токсичність, патоморфологічне дослідження

Е. В. Залыгина 
Сравнительное изучение токсичности густого водно-спиртового экстракта  
из незрелых плодов ореха грецкого и препарата Альтан при повторном 
введении крысам
Цель исследования – изучение профиля безопасности экстракта густого водно-спиртового из 

незрелых плодов ореха грецкого (ЭГВС) (Juglans regia L.) при субхроническом введении крысам по 
сравнению с препаратом «Альтан».

Исследование субхронической токсичности ЭГВС было проведено в соответствии с «Методиче-
скими рекомендациями по экспериментальному изучению токсического действия потенциальных 
лекарственных средств».

Показано, что при субхроническом (на протяжении 90 сут) введении ЭГВС в дозе 25 мг / кг и Аль-
тана 1 мг/кг масса тела экспериментальных животных остается стабильной, отклонений от физиоло-
гической нормы не отмечено, не отмечали также статистически значимых изменений показателей 
поведения животных в тесте «Открытое поле» по сравнению с исходным состоянием.

Установлено, что исследуемые препараты при субхроническом внутрижелудочном введении 
крысам не вызывают изменений гематологических и большинства биохимических показателей в 
крови за исключением уменьшения к концу эксперимента содержания глюкозы, общих липидов и 
β-липопротеидов под влиянием ЭГВС (в отличие от Альтана), что, по нашему мнению, может быть 
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обусловлено специфическими фармакологическими (в частности, гипогликемическими и антиате-
рогенными) свойствами исследуемого экстракта и требует дальнейших исследований.

Гистологическая структура внутренних органов крыс, получавших ЭГВС и препарат сравнения 
Альтан, существенно не отличалась от таковой в группе контроля, патологических изменений не 
выявлено, что свидетельствует о безопасности применения ЭГВС.

Таким образом, полученные результаты исследования позволяют рассматривать ЭГВС как без-
опасное лекарственное средство, предназначенное для длительного применения.

Ключевые слова: экстракт густой водно-спиртовый из незрелых плодов ореха грецкого, 
субхроническая токсичность, патоморфологическое исследование

I. V. Zalygina 
A comparative study of the toxicity of a thick water-alcohol extract from unripe 
Walnut fruit and Altan under repeated administations to rats
The aim of this study was to evaluate the safety profile of thick water-alcohol extract from unripe 

Walnut fruit (EGVC) (Juglans regia L.) in subchronic administration and to compare it with such of Altan 
preparation.

The subchronic toxicity of EGVC was carried out according to the «Methodological recommendations 
for the experimental study of the toxic effect of potential medicines».

There was shown that after subchronic (within 90 days) administration of EGVC at a dose of 25 mg/kg 
and Altan 1 mg/kg the body weight of experimental animals remained stable, no deviations from the 
physiological norm were observed and also there were no significant changes in the rates of motor and 
research activities of animals in comparison with the initial state.

In the course of the experiment, there were established that the studied drugs at subchronic intragastric 
administration to rats do not cause pathological changes in hematological and most biochemical indices, 
except for reducing glucose, total lipids and β-lipoproteins levels in the blood under influence of EGVC 
(unlike Altan), which, in our opinion, may be due to specific pharmacological (hypoglycemic, antiathero-
genic) properties of extract and requires further study. 

The histological structure of the internal organs of rats treated with EGVS and Altan did not differ from 
such of the control group, no pathological changes were detected, which indicates the safety of the EGVS 
under subchronic administration.

Thus, the results obtained allow considering EGVS as a safe medicine intended for long-term use.

Key words: the thick water-alcohol extract from unripe Walnut fruit, subchronic toxicity,  
pathomorphological study
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