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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ АНТИЕКСУДАТИВНОЇ ДІЇ
КОМПОЗИЦІЙ ДИКЛОФЕНАКУ НАТРІЮ

ТА ІБУПРОФЕНУ З КОФЕЇНОМ
В експерименті на щурах вивчено антиексудативну активність комбінації нестероїд�
них протизапальних засобів із кофеїном. Показано, що кофеїн потенціює антиексу�
дативну активність диклофенаку натрію та ібупрофену. Встановлено, що композиція
кофеїну з ібупрофеном має більш інтенсивну антиексудативну дію, ніж композиція
кофеїну з диклофенаком натрію.
Ключові слова: нестероїдні протизапальні засоби, кофеїн, антиексудативна
активність.

тварини [10]). Тваринам 2�ї групи в тих же
умовах вводили ібупрофен в дозі 6 мг на
1 кг маси тіла (перерахунок з доз людини
на щурів здійснено із використанням коефі�
цієнта видової чутливості за Ю.Р. Риболов�
левим [11]). Тваринам 3�ї та 4�ї груп одно�
кратно внутрішньошлунково у вигляді за�
вису на 3%�вому крохмальному слизу вво�
дили комбінації препаратів, що досліджу�
вались, із кофеїном, тобто диклофенак нат�
рію та ібупрофен вводили в зазначених до�
зах і концентраціях, але з додаванням до
кожного препарату кофеїну у вигляді зави�
сі на 3%�вому крохмальному слизу з розра�
хунку 0,6 мг на 1 кг маси тварини [11]. Тва�
рини 5�ї групи були контролем (вводили
внутрішньошлунково 3%�вий крохмаль�
ний слиз). Зазначені НПЗЗ та їх комбінації
з кофеїном, а також крохмальний слиз (кон�
трольна група) вводили за 1 год до експери�
ментального набряку. Набряк моделювали
за допомогою субплантарного введення у
задню лапу 0,1 мл 2%�вого розчину форма�
ліну. Об’єм лапи вимірювали за допомогою
онкометра за О.С. Захаревським [12] до
введення препаратів та через 4 год після
моделюючої ін’єкції формаліну.

Щурів утримували в умовах віварію
згідно з правилами гуманного ставлення до
лабораторних тварин. Дослідження прово�
дили із дотриманням принципів «Європей�
ської конвенції про захист хребетних тва�
рин, які використовуються для експеримен�
тальних та інших наукових цілей» (Страс�

Проблема фармакологічної регуляції за�
палення є актуальною для сучасної медици�
ни. Існує значна кількість ліків, які застосо�
вуються для лікування запалення [1, 2].
Особливий попит мають нестероїдні проти�
запальні засоби (НПЗЗ) [3], які поєднують
цілий спектр корисних властивостей, а саме
виявляють протизапальну, аналгетичну,
жарознижувальну активність [4, 5]. Відомо,
що комбінація кількох компонентів в одно�
му лікарському засобі сприяє розширенню
спектра його специфічної дії [6, 7]. Щодо ко�
феїну, то він здатен потенціювати протибо�
льовий, протизапальний та інші ефекти лі�
карських засобів [8, 9].

Класичним прикладом гострого запа�
лення вважають ексудативне [1]. Для вив�
чення антиексудативної активності компо�
зицій НПЗЗ із кофеїном провели експери�
ментальне дослідження, метою якого була
порівняльна оцінка дії диклофенаку нат�
рію, ібупрофену (як референт�препаратів) та
їх композицій з кофеїном.

Матеріал і методи. Усі досліди виконано
згідно з рекомендаціями [10]. Антиексуда�
тивну дію досліджуваних речовин і компо�
зицій вивчали на білих щурах�самцях лінії
WAG масою 180–220 г за допомогою експе�
риментальної моделі формалінового набря�
ку. Тварини були розподілені на п’ять груп,
по шість у кожній групі. Тваринам 1�ї групи
однократно внутрішньошлунково у вигляді
зависі на 3%�вому крохмальному слизу вво�
дили диклофенак натрію (8 мг на 1 кг маси
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бург, 1986) та ухвали III Національного
конгресу з біоетики (Київ, 2007).

Статистичну обробку отриманих даних
проводили із використанням загальноприй�
нятих методів [13].

Результати та їх обговорення. Резуль�
тати вивчення антиексудативної дії лікар�
ських речовин і їх композицій з кофеїном
наведені на рисунку.

новведення НПЗЗ. Композиція диклофена�
ку натрію з кофеїном вірогідно зменшувала
формаліновий набряк у порівняні з контро�
лем (р<0,01). Активність суміші диклофе�
наку натрію з кофеїном вірогідно відрізня�
лася від активності чистого диклофенаку
(р<0,05, пригнічення – 47 %), що дозволяє
стверджувати, що кофеїн здатен підсилюва�
ти антиексудативну активність диклофена�
ку натрію.

Серед досліджених композицій най�
більш ефективною виявилась композиція
ібупрофен (похідна пропіонової кислоти) +
кофеїн. Ця комбінація вірогідно призупи�
няла розвиток формалінового набряку
(р<0,001), про що свідчать об’єм лап, який
практично співпадає з початковим об’ємом
(пригнічення – 95 %), тоді як чистий ібу�
профен зменшував набряк на 37 % (різниця
між активністю чистого ібупрофену і актив�
ністю його комбінації з кофеїном статистич�
но вірогідна, р<0,001).

Таким чином, композиції досліджених
нестероїдних протизапальних засобів з ко�
феїном мають виражену антиексудативну
активність – кофеїн потенціює антиексуда�
тивну активність і диклофенаку натрію і
ібупрофену. Композиція кофеїну з похід�
ним пропіонової кислоти (ібупрофеном) має
більш інтенсивну антиексудативну дію, ніж
композиція кофеїну з похідним фенілоцто�
вої кислоти (диклофенаком натрію).

Відсоток пригнічення формалінового набряку
НПЗЗ та їх композиціями з кофеїном:

1 – диклофенак; 2 – ібупрофен; 3 – диклофенак +
кофеїн; 4 – ібупрофен + кофеїн

                                1             2           3            4

Як видно із даних рисунку, диклофенак
натрію та ібупрофен зменшують набряк на
33 та 37 % відповідно. Композиції НПЗЗ із
кофеїном продемонстрували більш інтен�
сивну антиексудативну активність, ніж мо�
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ АНТИЭКССУДАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ КОМПОЗИЦИЙ
ДИКЛОФЕНАКА НАТРИЯ И ИБУПРОФЕНА С КОФЕИНОМ

В эксперименте на крысах изучена антиэкссудативная активность комбинаций нестероидных
противовоспалительных препаратов с кофеином. Показано, что кофеин потенцирует антиэкссу�
дативную активность диклофенака натрия и ибупрофена. Установлено, что композиция кофеина
с ибупрофеном более эффективна, чем композиция кофеина с диклофенаком натрия.

Ключевые слова: нестероидные противовоспалительные средства, кофеин, антиэкcсуда	
тивная активность.

A.O. Syrovaya, E.R. Grabovetskaya, L.G. Shapoval, I.P. Boiko
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF ANTIINFLAMMATORY ACTIVITY OF COMPOSITIONS
OF DICLOFENAC NATRIUM AND IBUPROFEN WITH CAFFEINE

Antiinflammatory activity of mixtures of non�steroidal antiinflammatory drugs with caffeine is
studied in the experiment. It is shown, that caffeine potentiates antiinflammatory activity of di�
clofenac natrium  and ibuprofen. Mixture of caffeine with ibuprofen is proved to be more effective
than that with diclofenac.

Key words: non	steroidal antiinflammatory drugs, caffeine, antiinflammatory activity.
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