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Вступ. Нагальною проблемою на сучасному етапі розвитку медицини є створення комбінованих лікарських засобів, фармакологічні ефекти яких досягаються завдяки раціональній комбінації інгредієнтів. Комбінація в одному лікарському препараті кількох компонентів розширює його фармакологічний спектр [1]. Перевага комбінованих лікарських препаратів порівняно з монопрепаратами полягає у тому, що вони ефективніше ліквідують біль, запалення, ніж кожний окремий компонент [2, 3]. Такі комбінації дають можливість додавати до складу лікарських засобів активні речовини в менших дозах, що зменшує токсичність та негативні побічні ефекти [4].
За однією з найбільш визначних класифікацій усі анальгетичні лікарські засоби умовно поділяють на три основні групи, відповідно до рекомендованої терапевтичної практики (World Health Organization, 1986): 1 − центральнодіючі препарати (опіати), 2 – лікарські засоби периферичної дії, 3 – вторинні анальгетики. В медичній практиці в якості протибольових лікарських засобів широко застосовуються нітрогеновмісні органічні сполуки, серед яких відомий лікарський препарат парацетамол (належить до 2 групи). У парацетамола анальгезуюча дія обумовлена гальмуванням синтезу простагландинів. Кофеїн (1,3,7-триметилксантин) належить до медикаментів, що широко застосовуються у медичній практиці [5]. 
За літературними даними кофеїн підсилює протибольову дію ненаркотичних анальгетиків [6]. Механізм потенціювання протибольової дії пов’язують з покращенням біодоступності ненаркотичних анальгетиків при комбінації з кофеїном [7], індукцією кофеїном центральної холінергічної анальгезії [8], структурною схожості молекул аденозіну і кофеїну, що сприяє нейрохімічному механізму дії останнього у вигляді блокування специфічних Р1 „пуринових” рецепторів мозку [9-11].
Сполучення інгредієнтів у полікомпонентній комбінації взаємно підсилює їх фармакологічні ефекти [12, 13]. У клінічних дослідженнях підтверджено переваги комбінації перед монопрепаратами у фармакотерапії болю. 
Мета роботи. Вивчити вплив нітрогеновмістних органічних сполук (кофеїну, парацетамолу та їх фармакологічної композиції) на центральну нервову систему (ЦНС) за емоційно-поведінковими реакціями (ЕПР) у щурів у тесті «відкрите поле» в умовах формалінового набряку.
Матеріали і методи. Експериментальне дослідження проводили на 30 щурах лінії WAG середньою масою  210-230 г (5 груп по 6 тварин). Тварини 1-ї групи були контролем, їм однократно внутрішньошлунково (в/шл) вводили 3 % крохмальний слиз (2 мл на 200 г щура). Тваринам 2-ї групи моделювали формаліновий набряк шляхом субплантарного введення 2 % розчину формаліну у задню лапу щура та в/шл вводили 3 % крохмальний слиз. Тваринам 3-ї-5-ї груп  однократно в/шл у вигляді суспензії на 3 % крохмальному слизу вводили дослідні препарати та їх композицію: тваринам 3-ї групи вводили – кофеїн (0,6 мг/кг), 4-ї групи – парацетамол у дозі 30 мг/кг, 5-ї групи – комбінацію парацетамолу (30 мг/кг) з кофеїном      (0,6 мг/кг). Максимальний розвиток формалінового набряку спостерігається через 4 години після його моделювання, тому лікарські засоби, а також 3 % крохмальний слиз вводили за 1 годину до цього моменту. Оцінку впливу препаратів та їх комбінації на характеристики поведінки тварини проводили шляхом порівняння груп 3-5 з контролем (група 1) та з формаліновим набряком (група 2). Спостереження параметрів орієнтовно-дослідницької діяльності щурів у тесті «відкрите поле» [16, 17] і багатопараметрового методу оцінки тривожно-фобічних станів за загальноприйнятою методикою проводили протягом 3 хвилин [18]. 
Дослідження проводили відповідно до методичних рекомендацій Державного фармакологічного центру МОЗ України [15]. При виборі кількості тварин і розподілі їх за групами враховували економний підхід, біоетичні правила та вимоги статистики. Перерахунок з доз людини на щурів здійснено із використанням коефіцієнту видової чутливості за Риболовлевим Ю. Р. [20].
Статистичну обробку отриманих даних проводили загальноприйнятими методами [21, 22].
Роботу виконано на лабораторних тваринах з експериментально-біологічної клініки ХНМУ з урахуванням норм зберігання, догляду і годування, затверджених згідно принципів «Європейської Конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та наукових цілей» [23] і ухвали Першого національного конгресу з біоетики [24]. Досліди проводилися в першій половині дня, що за даними літератури узгоджується з залежністю основних фармакологічних параметрів і фармакологічною активністю прийнятих до дослідження препаратів від циркадних ритмів [25, 26].
Результати та обговорення. Параметр орієнтовно-дослідницької діяльності щурів у тесті «відкрите поле» характеризується рядом величин: кількістю пересічених квадратів (горизонтальна рухова активність (ГРА)), вертикальних стійок (вертикальна рухова активність (ВРА)), обстежених отворів, умивань (груминг), уринацій та дефекацій за загальноприйнятою методикою [18, 19]. 
Вплив дослідних препаратів при моновведенні та їх композицій на ГРА та ВРА щурів. Аналіз орієнтовно-дослідницької поведінки щурів у тесті «відкрите поле» за показниками ГРА і ВРА розкриває мотиваційну складову характеристики тварин. При цьому вони намагаються ввійти в непрямий контакт із предметами, розташованими на відстані: щури принюхувалися до предметів, розташованих за межами «відкритого поля».
Моделювання формалінового набряку (група 2) сприяло статистично вірогідному збільшенню ГРА у 1,4 рази та мало тенденцію до збільшення ВРА у щурів відносно контрольної групи (табл. 1). 
При моновведенні кофеїну  (група 3) спостерігалося зменшення ГРА у 1,4 разу  та ВРА  у 1,2 разу відносно групи 2, і отримані дані статистично не відрізнялись від контрольних величин (група 1). Моновведення в умовах формалінового набряку парацетамолу (група 4) сприяло статистично вірогідному зменшенню ГРА і ВРА  у 1,5 разу відносно тварин групи 2, отримані дані статистично не відрізнялись від контрольної групи. 
При введенні композиції парацетамолу з кофеїном (група 5) спостерігалося: статистично вірогідне зменшення ГРА у щурів (у 1,3 разу) відносно групи 2, а також збільшення ВРА у щурів як відносно груп 1-5 (див. табл. 1).
Кількість обстежених отворів. Різновидом орієнтовно-дослідницької поведінки щурів є кількість обстежених отворів – показник ніркового рефлексу, який свідчить про здатність тварини досліджувати «відкрите поле», зокрема, заглядати в отвори. Кількість обстежених отворів характеризує пізнавальну активність щурів. 
Моделювання формалінового набряку, моновведення кофеїну (група 3), парацетамолу (група 4) та композиції парацетамолу з кофеїном (група 5)  не впливало на пізнавальну активність щурів (див. табл. 1). 
Таблиця 1
Показники поведінкової активності щурів в умовах формалінового набряку за методом «відкрите поле» (n=6)
№ з/п
Групи тварин
Кількість пересічень (ГРА)
Кількість стійок (ВРА)
Кількість заглядань у отвори
Кількість умивань (груминг)
Кількість уринацій
Кількість дефекацій

Контроль
40,33±1,74
5,67±0,17
1,67±0,21
6,67±1,38
0,67±0,26
4,17±0,40
	

Набряк формаліновий
57,17±1,25*
7,50±1,77
1,50±0,22
5,17±0,65
1,00±0,00
2,17±0,31*
	

Кофеїн
42,33±7,61**/*****
6,17±2,01
1,50±0,50
7,83±1,82
1,33±0,33
2,17±0,65*
	

Парацетамол
38,67±7,73**
5,00±1,73
1,17±0,17*
20,17±7,20*/**
1,50±0,22*/**
2,00±0,37*
	

Парацетамол+кофеїн
43,00±8,41**
8,83±3,46

1,33±0,33
13,83±7,33
1,17±0,17

2,67±0,76
Примітки (середні ± помилка середньою): 
* - вірогідність результатів у відношенні до контрольної групи, р < 0,05; 
** - до щурів з формаліновим набряком, р < 0,05; 
*** - до щурів з моноведенням кофеїну, р < 0,05; 
**** - до щурів з моноведенням парацетамолу, р < 0,05; 
***** - до щурів з веденням фармакологічної композиції парацетамолу з кофеїном,  р < 0,05.

Косметична поведінка щурів. Груминг (косметична поведінка) щурів є важливою характеристикою поведінки тварин у «відкритому полі». Традиційно, щури більшу частину часу приділяють вичісуванню свого тіла, у порівнянні з переміщенням у просторі. Груминг тісно корелює з руховою активністю. Тому при дослідженні лікарських препаратів ця характеристика поведінки особливо цікава. 
При моделюванні формалінового набряку спостерігалося зменшення кількості умивань у    1,3 разу відносно контролю (група 1). При введенні на фоні формалінового набряку дослідних препаратів та їх композицій (групи 3-5) спостерігалося збільшення грумингу відносно групи 2 і контролю.  Введення парацетамолу (група 4) сприяло статистично вірогідному збільшенню грумингу як відносно групи 1 (у 3 рази), так і відносно групи 2 (у 3,9 разу). Введення фармакологічної комбінації парацетамолу з кофеїном (група 5) сприяло збільшенню грумингу як відносно групи 1 (у 2,07 разу), так і відносно групи 2 (2,7 разу) (див. табл. 1).  
Діурез, дефекація. Необхідно зауважити, що в якості показника емоційного статусу щурів значимість мають кількість уринацій і дефекацій. Рівень емоційного стану щурів оцінюється за кількістю уринацій і дефекацій.
Моделювання формалінового набряку (група 2) сприяло збільшенню діурезу у 1,5 разу відносно контрольної групи. 
При моновведенні кофеїну  (група 3) та його комбінації з парацетамолом (група 5) не спостерігалося статистично вірогідних змін уринацій у щурів відносно групи 2 (див. табл. 1).  
Моделювання формалінового набряку (група 2) сприяло статистичному вірогідному зменшенню дефекацій  у 1,9 разу відносно контрольної групи. 
Введення в умовах формалінового набряку кофеїну (група 3), парацетамолу (група 4) не впливало на кількість дефекацій відносно тварин групи 2.
При моновведенні парацетамолу (група 4) відбувалося статистично вірогідне зменшення кількості дефекацій у 1,1 разу відносно тварин групи 2. 
Введення в умовах формалінового набряку комбінації парацетамолу з кофеїном (група 5) сприяло збільшенню кількості дефекацій у щурів відносно групи 2 у 1,2 разу (див. табл. 1).
Висновки. Аналіз результатів впливу парацетамолу, кофеїну та їх композиції на ЕПР щурів в умовах формалінового набряку вказує на те, що доцільним є призначення кофеїну, парацетамолу та їх композиції (відносно ГРА), кофеїну (відносно грумингу), парацетамолу (відносно ВРА). 
Доцільно вивчити вплив нітрогеновмістних органічних сполук (кофеїну, парацетамолу та їх композиції) на ЕПР у щурів в умовах інших модельних патологій.

Резюме. Проведено исследования влияния кофеина, парацетамола и их композиции на эмоционально-поведенческие реакции крыс в условиях формалинового отека. Анализ результатов влияния парацетамола, кофеина и их композиции на эмоционально-поведенческие реакции крыс в условиях формалинового отека указывает на целесообразность назначения кофеина, парацетамола и их композиции (относительно горизонтальной двигательной активности), кофеина (относительно груминга), парацетамола (относительно вертикальной двигательной активности). 

Summary. Experimental research of  influence of caffeine, рaracetamol and their compositions on the emotional and behavioral responses in rats with formalin-induced edema was carried out. Analysis of results of  influence of caffeine, рaracetamol and their compositions on the emotional and behavioral responses in rats with formalin-induced edema suggests advisability of caffeine, paracetamol and their composition (relative to the horizontal motive activity), caffeine (relative to grooming), paracetamol (relative to the vertical motive activity).
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