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Визначення гострої токсичності лікарської
форми «Латирон»
Актуальність. Лікарські рослини здавна привертають увагу дослідників як носії біологічно активних речовин, що зумовлює їх цілющі властивості. Пошук та створення лікарських препаратів рослинного походження – одна з найважливіших задач фармацевтичної науки. За даними народної медицини чина посівна має різні
властивості, одна з яких – протиаритмічна. Результати попередніх досліджень, проведених на кафедрі фізіології
НФаУ, довели перспективність використання комплексу біологічно активних речовин з чини посівної.
Метою даного дослідження стало експериментальне вивчення гострої токсичності лікарської форми «Латирон».
Матеріали та методи. Гостру токсичність латирону вивчали на двох видах тварин: мишах і щурах при двох
шляхах уведення: внутрішньошлунковому і внутрішньоочеревинному. Сполуки вводили у вигляді водних розчинів.
Результати та їх обговорення. Аналіз результатів свідчить про те, що середньосмертельна доза латирону
при внутрішньоочеревинному введенні для мишей становить 3740 мг/кг, а для шурів – 2310 мг/кг; внутрішньошлункове введення латирону мишам у дозах від 4000 до 6000 мг/кг, а щурам від 6000 до 11000 мг/кг маси тіла дозволило встановити, що LD50, для мишей складає 4870 мг/кг, для щурів – 1948 мг/кг. Спостереження за тваринами
вели впродовж 3-х діб. При порівнянні гострої токсичності латирону з препаратами порівняння встановили, що
латирон у 3,8 рази менш токсичний за аймалін і в 4,6 рази – за алапінін.
Висновки. Узагальнюючи отримані результати, можна зробити висновок, що латирон за класифікацією
Сидорова К. К. відноситься до практично нетоксичних речовин, а в порівнянні з препаратами порівняння у 3,8 рази
менш токсичний за аймалін і в 4,6 рази – за алапінін.
Ключові слова: гостра токсичність; таблетована форма комплексу БАР з чини посівної; аймалін, алапінін
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Acute toxicity determination of “Latiron” medicinal form
Topicality. Medical plants since olden times attracted attention for researchers by curative properties of its bioactive substances. Searching and creation of medicinal preparations of plant origin is one of the major tasks of pharmaceutical science. From data of folk medicine чина sowing is different characteristics, and one of them – anti-arrhythmic. By
the previous researches conducted on the department of physiology of NUPH perspective of the use of medicinal form
“Latiron” was well-proven.
Aim. The aim of this research was experimental study of acute toxicity of the medicinal form “Latiron” in tablets.
Materials and methods. The acute toxicity of the medicinal form “Latiron” in tablets had been studied in experimental on two types of laboratory animal: mice and rats at two ways of introduction: intragastric and intraperitoneal.
Connections entered as water solutions.
Results and discussion. The analysis of results testifies that the medium-lethal dose of preparation at intraperitoneal introduction for mice makes 3740 mg/kg, and for rats 2310 mg/kg, intragastric introduction to ”Latiron” mice in
doses a from 4000 to 6000 mg/kg, a from 6000 to 11000 mg/kg of body weight allowed rats to set that LD50, for mice
makes 4870 mg/kg, for rats 1948 mg/kg. Watching animals was conducted during 3-th days. At comparison of acute
toxicity of “Latiron” and preparations of comparison of “Latiron” in 3.8 times less toxic than aymalin and in 4.6 times – of
alapinine.
Conclusions. Summarizing the got results, it is possible to draw conclusion, that “Latiron” for K. K. Sidorov`s classification has been proven to belong to practically non-toxic substances. “Latiron” is less toxic than aymalin in 3.8 times,
and alapinine in 4.6 times. The therapeutic index of ”Latiron”, which characterizes the therapeutic action range, is greater
in 6.4 times that the one of aymalin in 9.4 times than the index of alapinine.
Key words: acute toxicity; tablets form of complex БАS from Latyrus sativus; aymalin; alapinine
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Определение острой токсичности лекарственной формы «Латирон»
Актуальность. Лекарственные растения издавна привлекают внимание у исследователей как носители биологически активных веществ, что обусловливает их лечебные свойства. Поиск и создание лекарственных препаратов растительного происхождения – одна из важнейших задач фармацевтической науки. По данным народной медицини чина посевная имеет различные свойства, одно из которых – антиаритмическое. Предыдущими
исследованиями, проведенными на кафедре физиологии НФаУ, было доказано перспективность использования
комплекса БАВ из чины посевной.
Целью данного исследования явилось экспериментальное изучение острой токсичности лекарственной
формы «Латирон».
Материалы и методы. Острую токсичность латирона изучали на двух видах животных: мышах и крысах при
двух путях введения: внутрижелудочном и внутрибрюшинном. Соединения вводили в виде водных растворов.
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Результаты и их обсуждение. Анализ результатов свидетельствует о том, что среднесмертельная доза препарата при внутрибрюшинном введении для мышей составляет 3740 мг/кг, а для крыс 2310 мг/кг; внутрижелудочное введение латирона мышам в дозах от 4000 до 6000 мг/кг, а крысам от 6000 до 11000 мг/кг массы
тела позволило установить, что LD50, для мышей составляет 4870 мг/кг, а для крыс 1948 мг/кг. Наблюдение за
животными проводили на протяжении 3-х суток. При сравнении острой токсичности латирона и препаратов
сравнения выяснили, что латирон в 3,8 раза менее токсичен, чем аймалин и в 4,6 раза чем аллапинин.
Выводы. Обобщая полученные результаты, можно сделать вывод, что латирон по классификации Сидорова К. К.
относится к практически нетоксичным веществам, а по отношению к препаратам сравнения он в 3,8 раза менее
токсичен, чем аймалин и в 4,6 раза чем аллапинин.
Ключевые слова: острая токсичность; таблетированная форма комплекса БАВ из чины посевной; аймалин; аллапинин

ВСТУП
Лікарські рослини здавна привертають увагу дослідників як носії біологічно активних речовин, що зумовлює їх цілющі властивості. Пошук та створення лікарських препаратів рослинного походження – одна
з найважливіших задач фармацевтичної науки. Створення з доступної рослинної сировини ефективних
лікарських засобів – це актуальна проблема фармакології теперішнього часу. Цілеспрямований пошук
природних біологічно активних субстанцій, вивчення їх фізико-хімічних та фармакологічних характеристик є головним напрямком вирішення цієї проблеми. У рослинах біологічно активні речовини (БАР)
знаходяться в оптимальних співвідношеннях, що створювалися в процесі еволюції при взаємодії організму з навколишнім середовищем [1, 2].
Препарати рослинного походження діють на організм людини комплексом біологічно активних речовин, мікроелементів і тому чинять на нього різнобічний вплив. Біологічно активні речовини при потраплянні до організму легко проникають у тканини і діють на
рівні внутрішньоклітинного обміну. При застосуванні
лікарських рослин забезпечується надходження активних речовин, що особливо важливо при лікуванні хронічних захворювань. Крім того, перевагою фітотерапії,
навіть при її довготривалому застосуванні, є практично повна відсутність явищ лікарської алергії та звикання. За даними народної медицини чина посівна має
різні властивості, одна з яких – антиаритмічна. Попередніми дослідженнями, проведеними на кафедрі фізіології НФаУ, було доведено перспективність використання
комплексу БАР з чини посівної, технологію отримання
якого розроблено на кафедрі фармакогнозії НФаУ під
керівництвом професора В. М. Ковальова.
Метою наших подальших досліджень є визначення гострої токсичності лікарської форми «Латирон».
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Гостру токсичність латирону вивчали на двох видах тварин: мишах і щурах при двох шляхах уведення: внутрішньошлунковому і внутрішньоочеревинному [3, 4, 5]. Сполуки вводили у вигляді водних розчинів внутрішньошлунково за допомогою шлункового зонду. Після попереднього випробування препарату на 6 тваринах далі досліджували 3-4 дози (на
10 тваринах). Терапевтичну широту обчислювали за

індексом, що являє собою відношення середньої летальної дози LD50 до середньої ефективної дози ED50.
Розрахунок середньосмертельної дози проводили за
методом Б. М. Штабського зі співавт., використовуючи рівняння [6, 7, 8]:
де: Y – обумовлений відсоток ефекту; і
де: X1 і X2 – значення двох крайніх із трьох випробуваних доз, що викликають ефект у менше або більше
50 % тварин, третя доза є проміжною; Y1 і Y2 – відповідні дозам X1 і X2 відсотки летальності; ΣY – сума трьох випробуваних доз; n – кількість доз, використовуваних при розрахунку, рівна 3.
Підставляючи у формулу значення Y, рівні 50, 84,
16 відсотків летальності, розрахували LD50, LD84, LD16.
Потім знаходили m – середню помилку середньосмертельної дози, використовуючи формулу Міллера-Тейнтера:
де: δ = LD84-LD16; N – загальне число тварин у групах,
де загинула або вижила хоча б одна тварина, і визначали довірчі межі [9-12].

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Результати експериментів піддавали математичній обробці з використанням критеріїв непараметричної статистики і коефіцієнта Стьюдента [3].
При дослідженні нового лікарського засобу поряд
із дослідженням лікувальних властивостей обов’язковим є вивчення загальнотоксичної дії, що дозволяє оцінити ступінь токсичності лікарського засобу,
широту його терапевтичної дії, його видову чутливість [13]. Однією з токсикологічних характеристик
фармакологічного препарату є показник LD50, який
визначається при вивченні гострої токсичності.
Гостру токсичність латирону було вивчено на двох
видах тварин: мишах і щурах при двох шляхах введення: внутрішньошлунковому і внутрішньоочеревинному за методом Б. М. Штабського.
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Таблиця

Латирон
Аймалін
Алапінін

ED50, мг/кг

40
66,9
80,8

1948
510
420

Терапевтичний індекс

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА LD50 У ЩУРІВ
ПРИ ВНУТРІШНЬОШЛУНКОВОМУ ВВЕДЕННІ
ЛАТИРОНУ, АЙМАЛІНУ І АЛАПІНІНУ
LD50 у щурів при
внутрішньошлунковому
введенні, мг/кг

Було поставлено 32 серії дослідів на 192 тваринах.
З метою порівняння широти терапевтичної дії
латирону і препаратів порівняння алапініну та аймаліну ми визначали середньосмертельну дозу алапініну, аймаліну і латирону при двох шляхах введення: внутрішньоочеревинному і внутрішньошлунковому на мишах і щурах.
Мишам латирон вводили внутрішньоочеревинно в дозах 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000,
4500, 5000 мг/кг маси тварини. Аналіз результатів
свідчить про те, що середньосмертельна доза препарату для цього виду тварин становить 3740 мг/кг.
Внутрішньоочеревинне введення латирону щурам у
дозах 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 мг/кг
дозволило розрахувати середню смертельну дозу для
цього виду тварин – 2310 мг/кг (таблиця).
При внутрішньоочеревинному введенні аймаліну і алапініну щурам LD50 = 326 і 198 мг/кг маси відповідно. При внутрішньошлунковому введенні щурам
аймаліну LD50 = 510 мг/кг, алапініну – 420 мг/кг маси.
Внутрішньошлункове введення мишам латирону в дозах від 4000 до 6000 мг/кг, щурам – від 6000
до 11000 мг/кг маси тіла дозволило встановити,
що LD50 для мишей складає 4870 мг/кг, для щурів –
1948 мг/кг. Спостереження за тваринами вели впродовж 3-х діб.
Узагальнюючи отримані результати, можна зробити висновок, що латирон за класифікацією Сидорова К. К. відноситься до практично нетоксичних
речовин [13].
Порівняльна характеристика латирону і препаратів порівняння наведена в таблиці. Аналіз результатів, представлених у таблиці, свідчить про те, що
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48,7
7,6
5,2

латирон у 3,8 рази менш токсичний за аймалін і в
4,6 рази – за алапінін.
Терапевтичний індекс, що характеризує широту
терапевтичної дії, у латирону в 6,4 рази більше, ніж
у аймаліну і в 9,4 рази більше, ніж у алапініну.
ВИСНОВКИ
1. Таблетована форма комплексу БАР з чини посівної за класифікацією К. К. Сидорова відноситься
до практично нетоксичних речовин.
2. Латирон у 3,8 рази менш токсичний за аймалін і
в 4,6 рази – за алапінін.
3. Терапевтичний індекс, що характеризує широту
терапевтичної дії, у латирону в 6,4 рази більше,
ніж у аймаліну і в 9,4 рази більше, ніж у алапініну.
Конфлікт інтересів: відсутній.
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