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На моделі карагінінового запалення встановлено, що рівень протизапальної активності мазі на 

основі екстракту Brassica oleracea за показниками динаміки зміни об’єму та товщини 

осередку запалення не поступалися ефекту референт-препарату 
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Білокачанна капуста (Brassica oleracea L) належить до переліку найбільш відомих 

лікувальних рослин всього світу, яка вже протягом декількох століть використовується в 

народній медицині [1], як у вигляді монопрепарату, так і в комплексі з іншими 

лікарськими рослинами. Brassica oleracea притаманні багатогранні фармакологічні 

властивості, зокрема, протизапальна, знеболююча, бактерицидна, ранозагоювальна, які 

обумовленні наявністю в рослинній сировині комплексу біологічно активних речовин 

[2, 3].  

Враховуючи вищезазначене, метою дослідження було вивчення протизапальної 

активності мазі на основі екстракту Brassica oleracea. 

Дослідження проводили на білих щурах-самцях лінії «Вістар», які утримувались 

на стандартному раціонні віварію [4]. Протизапальну дію досліджуваної мазі оцінювали 

на моделі алілізотіоционат-індукованого запалення шляхом субплантарного введення 30 

мкл розчину АІТЦ (100 мкг/кінцівку) у 1,2-пропіленгліколі під плантарний апоневроз 

задньої кінцівки щурів [5]. Динаміку зміни запального процесу оцінювали перед 

введенням, а також через 1, 3, 5 та 24 години після введення флогогенного агента 

шляхом вимірювання морфологічних показників – об’єму та товщини ураженої 

кінцівки. В якості референт-препарату використовували (5 % ібупрофену). 
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Згідно результатам дослідження, лікування маззю з екстрактом білокачанної 

капусти сприяло достовірному зниженню товщини та об’єму запальної кінцівки вже 

протягом третьої години дослідження в середньому на 25 % у порівнянні з контрольною 

групою, а через 24 години морфологічні показники ураженої кінцівки повертались до 

вихідних значень. Слід відзначити, що протизапальний ефект досліджуваної мазі не 

поступався дії препарату порівняння. У випадку контрольної групи, яка не піддавалась 

лікуванню, ознаки запального процесу спостерігались впродовж всього дослідження та 

через 1 добу після ін’єкції флогогену перевищували початкові показники в 1,2 рази.  

Отже, використання препарату на основі екстракту Brassica oleracea дозволило 

скоротити термін одужання тварин піддослідної групи майже вдвічі, що свідчить про 

високу протизапальну активність отриманої мазі. 
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Рассмотрены проблемы по внедрению разработанных программных систем в готовую модель 

логистики транспортной организации. Предложено направление повышения эффективности 

работы транспортных систем, которое заключается в разработке программной системы для 

оптимизации процессов планирования загрузки транспорта, маршрутов его движения, а 

также оценки эффективности перевозки в каждом отдельном случае 

 


