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ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ОЛІЇ НАСІННЯ ВИНОГРАДУ  
НА ПЕРЕБІГ ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  

З ВИРАЗНИМ АЛЬТЕРАТИВНИМ КОМПОНЕНТОМ 
 
Лікування ран залишається однією з найважливіших проблем 

сучасної медицини. Механічні та термічні ураження шкіри є одними з 
найпоширеніших видів побутових та виробничих травм. Хворі, що 
мають гнійні рани різного походження, складають значну частину 
пацієнтів стаціонарів хірургічного профілю [1, с. 271; 2, с. 209–213;  
3, с. 178; 4, с. 3–6; 5, с. 335–344; 6, с. 24; 7, с. 56–60]. На теперішній час 
більшість препаратів для місцевого лікування ран у 2-й та 3-й фазах 
ранового процесу не відповідають сучасним вимогам та не 
забезпечують в повній мірі потреб практичної медицини. Тобто, 
виникає необхідність пошуку нових лікарських засобів, які поєднували 
б високу ефективність, безпечність та доступність для широких верств 
населення. У зв’язку з цим перспективним напрямком у сучасній 
медицині і фармакології є розробка та вивчення лікарських засобів 
рослинного походження, що є безпечними та можуть виявляти 
багатоспрямовану дію на рановий процес [8, с. 12; 9, с. 36; 10, с. 144; 
11, с. 58–59; 12, с. 231; 13, с. 78; 14, с. 39–43; 15, с. 133–134]. 

Олія насіння винограду є діючою речовиною рослинного 
походження, що має бути перспективною у складі препаратів для 
місцевого лікування ран у 2-й та 3-й фазах ранового процесу.  
Це обумовлено високим вмістом в її складі різних груп біологічно 
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активних речовин [16, с. 71; 17, с. 38–40; 18, с. 96], наявність яких 
дозволяє припустити широкий спектр біологічної активності, 
зокрема, репаративних та антиоксидантних властивостей. 
Вищезазначене обумовлює актуальність вивчення фармакологічних 
властивостей олії насіння винограду з метою обґрунтування її 
практичного використання в якості діючої речовини або лікарського 
препарату при місцевому лікуванні ран. 

Вивчення впливу олії насіння винограду на перебіг запальної 
реакції з виразним альтеративним компонентом проводили на моделі 
асептичного запалення шкіри та підшкірної клітковини, яке 
викликали підшкірним введенням 9% розчину оцтової кислоти  
(0,5 мл на тварину) одночасно з внутрішньоочеревинним введенням 
6% розчину декстрану у дозі 300 мг/кг [19, с. 285]. Останній вводили 
з метою сенсибілізації організму тварин та посилення некротичної 
реакції. Досліди було проведено на 24 нелінійних статевозрілих 
білих щурах-самцях масою 200-220 г.  

Загоєння ран у тварин контрольної патології (КП) тривало 
протягом 28 днів із коефіцієнтом швидкості 0,12-11,80 (табл. 1).  
За весь термін експерименту загибелі тварин у всіх дослідних групах 
не спостерігалося.  

Аналіз отриманих експериментальних даних дозволяє зробити 
висновок, що олія насіння винограду виявляє виразні 
антиальтеративні властивості та дещо перевищує ефект препарату 
порівняння обліпихову олію. 

На четверту добу лікування, коефіцієнт швидкості загоєння ран у 
тварин, лікованих олією насіння винограду, перевищував даний 
показник у КП у 2,92 рази, а у тварин, яких лікували обліпиховою олією – 
у 2,75 рази (табл. 1). Коефіцієнт швидкості загоєння ран у тварин, яких 
лікували олією насіння винограду, на дев'яту добу складав 1,14 проти 
1,07 – у тварин, лікованих препаратом порівняння та 0,40 – у КП.  
На 13-ту добу даний показник становив 3,12; 2,5 та 1,23, а на 17-ту добу 
відповідно – 7,92; 8,22 та 2,77. На 21-у добу від початку лікування 
коефіцієнт швидкості загоєння ран у тварин, лікованих олією насіння 
винограду, складав вже 15,46, а у тварин, яких лікували обліпиховою 
олією – 10,27 проти 6,3 у тварин КП (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Вивчення антиальтеративної дії олії насіння винограду  

на моделі асептичного запалення шкіри  
та підшкірної клітковини у щурів (n = 8) 

Умови досліду Терміни дослідження, доба 
1 4 9 13 17 21 25 

КП 

S, 
см² 

2,19 
±0,18 

1,96 
±0,21 

1,56 
±0,22 

0,98 
±0,16 

0,58 
±0,12 

0,30 
±0,10 

0,17 
±0,06 

V, 
у.о. - 0,12 0,4 1,23 2,77 6,3 11,8 

% - - - - - 16,7 50 

Олія 
насіння 

винограду 

S, 
см² 

2,14 
±0,18 

1,58 
±0,25 

1,00 
±0,27* 

0,52 
±0,17* 

0,24 
±0,11* 

0,13 
±0,06* 

0,00 
±0,00* 

V, 
у.о. - 0,35 1,14 3,12 7,92 15,46 - 

% - - - - 16,7 50 100 

Обліпихо-
ва олія 

S, 
см² 

2,03 
±0,14 

1,53 
±0,21 

0,98 
±0,20* 

0,58 
±0,16* 

0,22 
±0,08* 

0,18 
±0,05 

0,00 
±0,00* 

V, 
у.о. - 0,33 1,07 2,5 8,22 10,27 - 

% - - - - - 33,3 100 
Примітки: 
S – середня площа рани; 
V – коефіцієнт швидкості загоєння рани; 
% – кількість тварин з ранами, що зарубцювалися; 
* – розбіжність достовірна відносно КП (р < 0,05); 
n – кількість тварин у групі. 
 
Таким чином процес загоєння ран при застосуванні препарату 

порівняння обліпихової олії відбувався дещо повільніше, ніж за дії 
олії насіння винограду. 

У тварин, яких лікували олією насіння винограду, на відміну від 
тварин, лікованих обліпиховою олією, рубці починали формуватися 
вже на 17-ту добу, а на 21-у добу відносна частка тварин з ранами, 
що зарубцювалися, складала 50%, у той час як в іншій дослідній 
групі (тварини, ліковані препаратом порівняння) їх відносна частка 
складала 33,3%. Повне загоєння ран у тварин обох дослідних груп 
відбувалося між 21-ю та 25-ю добою. 

Таким чином, результати експериментальних досліджень, які були 
отримані на моделі асептичного запалення шкіри та підшкірної 
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клітковини у щурів, викликаного оцтовою кислотою, доводять про 
наявність антиальтеративних властивостей олії насіння винограду. 
Встановлено також, що за виразністю антиальтеративної дії 
досліджувана олія дещо перевищує препарат порівняння обліпихову 
олію. 
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