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Резюме. В експерименті на 96 білих щурах проведено порівняльну оцінку впливу зовнішнього курсового застосування 
екстракту хвойного натурального в розведеннях 100 g на 200 l і 200 g на 200 l. Доведено, що екстракт хвойний в роз-
веденні 100 g на 200 l надає більш щадну дію на організм і рекомендується для подальших досліджень в умовах відтво-
рення патологічних моделей у щурів.
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Вступ. Сучасні підходи до лікування багатьох захво-
рювань передбачають пошук та розробку патогенетич-
но-обґрунтованих засобів лікування. До таких засобів 
відносять природні лікувальні ресурси, в тому числі 
— засоби рослинного походження, зокрема екстракти 
хвойних порід дерев. При систематичному використан-
ні у комплексі з медикаментозною терапією рослинні 
екстракти зазвичай посилюють та підвищують позитивні 
ефекти. Крім того, застосування їх як лікувальних чин-
ників мінімізує можливість виникнення побічних ефек-
тів, насамперед, алергічних реакцій. 

На сьогоднішній день поширене застосування хвой-
ного екстракту при проведенні гідротерапевтичних про-
цедур, зокрема ванн. Впливаючи на шкіру, він чинить по-
дразнення різних її рецепторів. Крім того, потрапляючи 
в організм, його компоненти впливають на різні системи 
організму та обмінні процеси [1, 2].

Хвойні ванни, як фізичний метод лікування з вира-
женим седативним ефектом, доволі широко застосову-
ються при лікуванні дистонічних та інших патологіч-
них станів [3]. 

В реалізації біологічної та лікувальної дії натуральних 
хвойних екстрактів важливу роль відіграє те, що вони 
містять до 1,3 % ефірних олій, до складу яких входить 
до 40 % пінену, лімонену, борнілацетату, борнеолу, ка-
динену; крім того, дубильні та гіркі речовини (до 5 %), 
флавоноїди (ациліровані глікозиди кверцетину, катехін), 
кумарин, антоциани, мікроелементи (марганець, залізо, 
мідь, бор, цинк, молібден) та велика кількість аскорбіно-
вої кислоти (до 0,3 %), вітамінів К, Е, каротину [4 — 6]. 

Виходячи з вищенаведеного, метою дослідження було 
за рахунок порівняльної оцінки різних ступенів розведен-
ня хвойного екстракту визначити найбільш ефективну його 
концентрацію, придатну для корекції патологічних станів.

Матеріали та методи. Експеримент проведено на 96 
білих щурах з масою тіла від 180,0 до 200,0 g без ураху-
вання їх статі. Впродовж експерименту тварини знаходи-
лися на постійному харчовому та питному режимі згідно 
правил утримання експериментальних тварин [7, 8]. 

Дослідження проводили з використанням екстракту 
хвойного натурального (ЕХН) виробництва ДП «Мане-
вицький лісгосп», який за органолептичними та фізи-
ко-хімічними показниками відповідає вимогам технічних 

умов ТУ У 20.4-00991545-001:2015 «Екстракт хвойний 
натуральний». 

Шлях надходження складових речовин ЕХН до орга-
нізму ― шкіряно-резорбтивний. Хвости інтактних тва-
рин, які знаходились у фіксованому стані (в спеціально-
му пристрої), занурюються у пробірки з досліджуваним 
засобом на 2/3 довжини, що складає 5 % від поверхні 
тіла. Температуру досліджуваної речовини підтримували 
у межах 38―40 ºС. Щоденна експозиція тривала 2 годи-
ни, курс складав 6 процедур з інтервалом у 1 добу.

Дослідження проводили двома серіями, в яких ЕХН 
застосовували у вигляді водного розчину у розведен-
ні 100 g ЕХН на 200 l води, що відповідає концентрації  
0,5 g/l (І група, 40 щурів) та 200 g ЕХН на 200 l води, що 
відповідає концентрації 1,0 g/l (ІІ група, 40 щурів). 

В ході експерименту біологічний матеріал відбирали 
в інтервалі від 16 до 18 годин після останнього застосу-
вання розчину ЕХН. Отримані дані порівнювали з подіб-
ними показниками інтактних щурів (контрольна група, 
16 щурів).

Функціональний стан ЦНС та емоційний стан щурів 
досліджували за методикою «відкрите поле» [9, 10].

Також вивчали функціональний стан нирок. Для чого 
визначали показники парціальних процесів сечоутворен-
ня: швидкості клубочкової фільтрації та відсотку каналь-
цевої реабсорбції; величину добового діурезу; вивідну 
функцію нирок оцінювали за добовою екскрецією креа-
тиніну та сечовини, іонорегулюючу функцію — за кон-
центрацією та добовою екскрецією іонів натрію та хло-
рид-іонів в добовій сечі; реакцію рН добової сечі. 

Проводили дослідження метаболізму біохімічними 
методами. Для оцінки стану сполучної тканини визна-
чалась кількість загального білку та його фракції (альбу-
мінів, α1-, α2-, β-, γ-глобулінів), серомукоїди; для оцінки 
функціонального стану печінки визначали активність 
ферментів переамінування — аланінамінотрансферази 
(АЛТ) та аспартатаміно-трансферази (АСТ) в сироватці 
крові, показники пігментного обміну — загальний білі-
рубін та його фракції в сироватці крові; для оцінки функ-
ціонального стану нирок визначали вміст сечовини та 
креатиніну; для оцінки стану системи ПОЛ/АОС визна-
чали стан антиоксидантної системи — активність катала-
зи, стан прооксидантної системи — вміст МДА. 
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Імунологічними дослідженнями вивчали реакцію на 
дію ЕХН, яку оцінювали за змінами з боку загальних по-
казників периферичної крові (кількість лейкоцитів, спів-
відношення елементів формули крові) та імунологічної 
реактивності (кількість загальних Т-лімфоцитів, рівень 
гетерофільних антитіл (ГА) та циркулюючих імунних 
комплексів (ЦІК)).

Методичні прийоми та методики, що було задіяно у 
дослідженнях, оприлюднені у «Посібнику» та методич-
них рекомендаціях [11 — 14]. Статистичну обробку отри-
маних даних у серіях дослідів проводили методом непря-
мих різниць, вірогідними зрушеннями вважались ті, що 
знаходились в межах вірогідності за таблицями Ст’юден-
та < 0,05 [15]. 

Результати та обговорення. Результати дослідження 
щодо впливу зовнішнього курсового застосування ЕХН 

на функціональний стан ЦНС та вегетативної системи 
щурів наведено в таблиці 1.

Вплив розчинів ЕХН з концентрацією 0,5 g/l та 1,0 g/l 
на стан ЦНС тварин був односпрямованим за більшістю 
досліджуваних показників. У щурів обох груп встановле-
но зниження рухової активності (вірогідно зменшувалась 
кількість виходів тварин у центр та підвищувалась кількість 
та тривалість зупинок) та оріентувально-дослідницької по-
ведінки (зменшувалась кількість перетнутих квадратів, 
вертикальних стойок та зазирань у норки), що свідчить про 
наявність заспокійливого впливу ЕХН на ЦНС інтактних 
щурів. Відмічено покращення емоційного стану тварин: 
зменшувалась кількості актів грумінгу за одночасного 
збільшення їх тривалості, зменшувалась кількість дефека-
цій. Особливість відповіді щурів ІІ групи у посиленні веге-
тативних реакцій (збільшення кількості урінацій).

Таблиця 1.
Вплив розчину хвойного екстракту при його зовнішньому застосуванні на функціональний стан 

ЦНС та емоційний стан щурів, (М ± m)

Показники
Група

контролю
І група

(ЕХН 0,5 g/l) D1 р1

ІІ група
(ЕХН 1,0 g/l) D2 р2

(М1 ± m1) (M2 ± m2) (M3 ± m3)

Кількість виходів у центр, n 1,85 ± 0,25 0,93 ± 0,04 – 0,92 р < 0,001 1,04± 0,04 – 0,81 р < 0,01
Зупинки, n 2,04 ± 0,14 3,45 ± 0,01 + 1,41 р < 0,001 2,44 ± 0,01 + 0,40 р < 0,01
Зупинки, s 66,78 ± 7,55 181,0 ± 3,27 +114,20 р < 0,001 191,75 ± 1,68 +125,00 р < 0,001
Кількість перетнутих квадратів, n 69,82 ± 2,39 36,93±0,61 – 30,55 р < 0,001 34,68 ± 0,34 – 32,80 р < 0,001
Кількість вертикальних стойок, n 14,37 ± 1,07 8,47 ± 0,08 – 5,90 р < 0,001 7,38 ± 0,08 – 6,99 р < 0,001
Кількість зазирань у норки, n 13,52 ± 0,84 6,41 ± 0,06 – 7,11 р < 0,001 7,56 ± 0,10 – 5,96 р < 0,001
Груминг, n 5,44 ± 0,60 4,18 ± 0,03 – 1,26 р < 0,05 4,21 ± 0,07 – 1,20 р < 0,05
Груминг, s 33,00 ± 3,73 49,54 ± 0,45 + 21,80 Р < 0,05 49,63 ± 1,04 + 21,87 Р < 0,01
Кількість актів дефекацій , n 2,52 ± 1,28 1,55 ± 0,11 – 0,97 р < 0,01 0,71 ± 0,04 – 1,81 р < 0,01
Кількість актів урінацій, n 5,52 ± 0,70 5,77 ± 0,26 + 0,25 р > 0,5 10,04 ± 0,14 + 4,52 р < 0,01

Примітки: 1. (М1 ± m1) та (M2 ± m2) — середні арифметичні з похибками показників; 2. D1 — різниця між М1 і M2; 3. D2 — різ-
ниця між та М1 і M3; 4. р1 — вірогідність порівняння між М1 і M2; 5. р2 — вірогідність порівняння між М1 і M3.

Таблиця 2.
Вплив розчину хвойного екстракту при його зовнішньому застосуванні на функціональний стан нирок щурів, (М ± m)

Показники
Група

контролю
І група

(ЕХН 0,5 g/l) D1 р1

ІІ група
(ЕХН 1,0 g/l) D2 р2

(М1 ± m1) (M2 ± m2) (M3 ± m3)

Добовий діурез, ml/dm2 поверхні тіла 1,18 ± 0,138 0,73 ± 0,002 – 0,45* < 0,001 0,75 ± 0,008 – 0,43** < 0,001
Швидкість клубочкової 
фільтрації, ml/(dm2∙min) 0,11 ± 0,008 0,13 ± 0,001 + 0,02* < 0,05 0,10 ± 0,001 + 0,01 > 0,5

Канальцева реабсорбція,
відсоток до фільтрації, % 99,26 ± 0,06 99,59± 0,003 + 0,33* < 0,001 99,47± 0,002 + 0,21** < 0,001

Виведення креатиніну, mmol 0,011± 0,0001 0,012 ± 0,0001 + 0,001 > 0,5 0,010 ± 0,0001 – 0,001 > 0,5
Виведення сечовини, mmol 0,64 ± 0,07 0,57 ± 0,8 – 0,07 > 0,5 0,50 ± 0,007 – 0,14 > 0,1
рН добової сечі, од. рН 7,67 ± 0,28 6,98 ± 0,02 – 0,69* < 0,05 6,76 ± 0,02 – 0,91** < 0,05
Концентрація іонів натрію 
в добовій сечі, mmol/l 73,81±14,28 128,54 ±2,75 + 54,73 < 0,01 307,19 ±6,05 + 233,4 < 0,001

Добова екскреція іонів натрію, mmol 0,09 ± 0,02 0,09 ± 0,002 — — 0,20 ± 0,004 + 0,11 < 0,001
Концентрація хлорид-іонів 
в добовій сечі, mmol/l 324,03±14,5 378,66± 1,00 + 51,63 < 0,02 652,64± 6,89 + 331,6 < 0,001

Добова екскреція хлорид-іонів, mmol 0,28 ± 0,06 0,27 ± 0,001 – 0,01 > 0,5 0,44 ± 0,004 + 0,16 < 0,02
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Результати дослідження щодо впливу зовнішнього 
курсового застосування ЕХН на функціональний стан 
нирок інтактних щурів наведено в таблиці 2.

Застосування розчину ЕХН 0,5 g/l викликає зменшен-
ня добового діурезу за рахунок змінення співвідношення 
парціальних процесів сечоутворення: збільшення відсо-
тку зворотного всмоктування рідини у канальцях нефро-
нів при одночасному збільшенні швидкості клубочкової 
фільтрації. Особливість застосування ЕХН 1,0 g/l у змен-
шенні величини добового діурезу за рахунок лише збіль-
шення відсотку реабсорбції. 

Таблиця 3.
Вплив хвойного екстракту у розведенні 100 g на 200 l при зовнішньому застосуванні на метаболічні показники 

піддослідних тварин, (М ± m)

Показники
Група

контролю
І група

(ЕХН 0,5 g/l) р1

ІІ група
(ЕХН 1,0 g/l) р2

(М1 ± m1) (M2 ± m2) (M3 ± m3)
АлТ, U/L 113,31 ± 2,13 79,52 ± 3,58 < 0,01 73,82 ± 3,09 < 0,01
АсТ, U/L 289,64 ± 12,12 154,23 ± 7,56 < 0,01 154,24 ± 9,22 < 0,01
Індекс Рітіса 2,56 ± 0,11 1,95 ± 0,11 < 0,05 2,09 ± 0,10 < 0,05
Білірубін, µmol/l

Загальний
Прямий

Непрямий

8,44 ± 0,28
3,06 ± 0,18
5,38 ± 0,15

4,39 ± 0,34
1,84 ± 0,09
2,55 ± 0,28

< 0,01
< 0,01
< 0,01

5,09 ± 0,37
2,17 ± 0,24
2,93 ± 0,21

< 0,01
< 0,05
< 0,01

Креатинін, µmol/l 47,80 ± 0,63 51,82 ± 4,09 > 0,5 42,86 ± 4,65 > 0,5
Сечовина, mmol/l 2,80 ± 0,27 2,87 ± 0,35 > 0,5 3,52 ± 0,44 > 0,5
ПОЛ (МДА), nmol/(min∙mg) 5,94 ± 0,21 6,81 ± 0,35 > 0,5 5,77 ± 0,33 > 0,5
АОС (Каталаза), % 76,7 ± 1,52 72,12 ± 1,64 > 0,5 77,37 ± 0,36 > 0,5
Загальний білок, g/l 68,70 ± 2,74 68,40 ± 2,50 > 0,5 75,60 ± 2,46 > 0,5
Альбумін, g/l 25,80 ± 1,88 25,19 ± 0,98 > 0,5 27,05 ± 1,93 > 0,5
α-1 Глобулін, g/l 8,28 ± 1,86 3,87 ± 0,84 < 0,05 6,43 ± 1,58 > 0,5
α-2 Глобулін,g/l 10,70 ± 2,20 15,38 ± 0,93 > 0,5 9,19 ± 3,41 > 0,5
β- Глобулін, g/l 11,80 ± 1,79 10,31 ± 1,59 > 0,5 14,62 ± 0,42 > 0,5
γ- Глобулін, g/l 11,10 ± 0,73  13,64 ± 1,46 > 0,5  17,72 ± 1,53 < 0,05
Серомукоїди 0,204 ± 0,009 0,206 ± 0,010 > 0,5 0,221 ± 0,011 > 0,5

Таблиця 4.
 Вплив хвойного екстракту у розведенні 100 g на 200 l на периферійну кров та показники імунної системи при 

зовнішньому застосуванні, (М ± m)

Показники
Група

контролю
І група

(ЕХН 0,5 g/l) D1 р1

ІІ група
(ЕХН 1,0 g/l) D2 р2

(М1 ± m1) (M2 ± m2) (M3 ± m3)

ПОКАЗНИКИ ПЕРИФЕРІЙНОЇ КРОВІ

Лейкоцити, 109/l 5,50 ± 0,20 6,10 ± 0,40 + 0,60 > 0,5 5,40 ± 0,500 – 0,10 > 0,5
Нейтрофіли, % 12,79 ± 0,64 21,40 ± 0,93 + 8,61 < 0,01 24,80 ± 0,86 + 12,01 < 0,01
Ацидофіли, % 2,25 ± 0,23 3,00 ± 0,32 + 0,75 > 0,5 3,60 ± 0,24 + 1,35 < 0,01
Моноцити, % 3,72 ± 0,21 3,60 ± 0,24 – 0,12 > 0,5 3,20 ± 0,20 – 0,55 > 0,5
Лімфоцити, % 81,20 ± 0,8 72,00 ± 0,63 – 9,20 < 0,01 68,40 ± 0,75 – 12,80 < 0,01

ПОКАЗНИКИ ІМУННОЇ СИСТЕМИ
Т-лімф. загальн., % 47,20 ± 0,60 39,40 ± 1,50 – 7,80 < 0,001 46,20 ± 0,90 – 1,00 > 0,5
ЦІК, mg/ml 5,70 ± 0,20 5,92 ± 0,18 + 0,22 > 0,5 6,10 ± 0,50 + 0,40 > 0,05
ГА, ум. од. 6,00 ± 0,80 10,40 ± 2,40 + 4,40 > 0,5 12,80 ± 1,96 + 6,80 < 0,001

У щурів І групи в сечі вірогідно підвищується кон-
центрація іонів натрію та хлорид-іонів. У щурів ІІ групи 
ці зміни більш визначені: у 4 рази підвищується концен-
трація іонів натрію та у 2,2 рази їх екскреція; двократно 
підвищується концентрація хлорид-іонів у добовій сечі, 
а їх екскреція — у 1,6 рази. Показники добової екскреції 
азотистих продуктів обміну та величини реакції рН добо-
вої сечі у щурів обох дослідних груп не набувають досто-
вірних змін. Отже, на функціональний стан нирок обидва 
розведення ЕХН чинять односпрямований, але різний за 
силою вплив. 
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Курсове зовнішнє застосування ЕХН 0,5 g/l та 1,0 g/l 
призводить до достовірного зниження активності фер-
ментів АлТ та АсТ та достовірного зниження величини 
індексу Рітіса, тобто переамінування дещо ослаблюється, 
мабуть за рахунок інтенсифікації виведення метаболітів. 
Встановлено достовірне зниження вмісту загального бі-
лірубіну за рахунок зниження його фракцій — прямого та 
непрямого білірубіну крові. Рівень креатиніну та сечови-
ни у крові піддослідних щурів достовірно не змінюється, 
як і рівень загального білку, його фракцій і серомукоїдів. 
Зберігається баланс у системі ПОЛ/АОС (вміст МДА та 
активність каталази знаходяться на рівні показників ін-
тактних тварин). 

Реакція периферійної крові на застосування ЕХН 0,5 g/l 
у здорових щурів виражалась у перерозподілі формених 
елементів (відсоток нейтрофілів достовірно підвищував-
ся, а лімфоцитів знижувався). Реакція показників імунної 
системи складалась зі зниження кількості Т-лімфоцитів — 
показника активності клітинної ланки імунної відповіді і 
збереженні у межах контролю величин показників гумо-
ральної ланки імунітету (рівень ГА та вміст ЦІК). 

Крім того, при застосуванні ЕХН 1,0 g/l з боку пери-
ферійної крові спостерігалось підвищення кількості аци-
дофілів майже в 1,6 рази. З боку показників імунної сис-
теми спостерігалася активація гуморальної ланки імунної 
відповіді: рівень ГА підвищується у 2,1 рази відносно по-
казників інтактних тварин; вміст ЦІК та кількість Т-лім-
фоцитів зберігались у межах контролю. Тобто, ЕХН 1,0 
g/l викликає більш помітну фізіологічну відповідь з боку 
показників периферійної крові та імунної системи. 

Підсумовуючи результати проведених експеримен-
тальних досліджень, слід зазначити, що екстракт хвой-
ний натуральний у розведенні 100 та 200 g на 200 l пит-
ної води (що відповідає концентраціям 0,5 g/l та 1,0 g/l), 
володіє значною біологічною активністю, характер та 
напрямок дії якої в цілому односпрямований, але ЕХН 
у концентрації 1,0 g/l чинить більш суттєвий вплив, що 
виражається у підсиленні вегетативних реакцій; більш 
значному посиленні вивідної функції нирок; посиленні 
специфічного фагоцитозу; активації гуморальної складо-
вої імунної відповіді. 
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Экспериментальные исследования экстракта хвойного натурального в различных разведениях

ГУ «Украинский научно-исследовательский институт медицинской реабилитации и курортологии 
МЗ Украины», г. Одесса

Резюме. В эксперименте на 96 белых крысах проведе-
на сравнительная оценка влияния наружного курсового 
применения экстракта хвойного натурального в разве-
дениях 100 g на 200 l и 200 g на 200 l. Доказано, что экс-
тракт хвойный в разведении 100 g на 200 l оказывает бо-

лее щадящее воздействие на организм и рекомендуется 
для дальнейших исследований в условиях воспроизведения 
патологических моделей у крыс. 

Ключевые слова: экстракт хвойный натуральный, био-
логическая активность, белые крысы, системы органов.
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Experimental studies of the extract of coniferous natural in various dilutions

SI «Ukrainian Research Institute of Medical Rehabilitation and Resort Therapy of 
Ministry of Health of Ukraine», Odessa

Summary. In the experiment, in 96 white rats, a 
comparative estimation of the effect of the external course 
application of the extract of coniferous natural in dilutions of 
100 g on 200 l and 200 g on 200 l was conducted. It has been 
proved that the conifer extract in dilution of 100 g per 200 l 

has a more gentle effect on the body and is recommended for 
further research in conditions of reproduction of pathological 
models in rats.

Key words: natural conifer extract, biological activity, 
white rats, organ systems.




