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Для поліпшення репродуктивного здоров’я чо-
ловіків проводиться пошук природніх засобів ко-
рекції порушень функції статевої системи та дос-
лідження сполук з новими механізмами простатоп-
ротекторної дії, зокрема Хондроїтину сульфату, 
Трибестану та водно-сольового екстракту плацен-
ти. Метою дослідження було оцінити андрогенний 
статус самців щурів за умов експериментального 
простатиту та корекції препаратами природного 
походження. Популярність простатопротекторів 
природного походження обумовлена їх достатньою 
ефективністю при мінімальному ризику розвитку 
побічних реакцій, високою довірою пацієнтів, доб-
рою переносимістю, сприятливим фармакоеконо-
мічним профілем. Експериментальний простатит 
викликали місцевим зрошенням передньої поверх-
ні центральної частини передміхурової залози 
(перешийок та вентральні частини) протягом 5 се-
кунд іплікатором для видалення бородавок 
«Вартнер». Кріотравма характеризується уповіль-
ненням обмінних процесів, зниженням бар’єрної, 
секреторної, інкреторної та моторної функцій пе-
редміхурової залози тварин. Кріотравма викликала 
суттєве зниження андрогенної насиченості організ-
му тварин, а саме зменшення маси передміхурової 
залози та сім’яних пухирців, підвищення простатос-
пецифічного ферменту та зниження рівня тестос-
терону в сироватці крові, а також зниження вмісту 
фруктози в сім’яних пухирцях. Препарати вводили 
за три доби до моделювання кріотравматичного 
простатиту та протягом 11-и діб після кріотравми. 
Визначали показники андрогенного статусу тварин. 
в результаті проведених досліджень визначили, 
що препарати Хондроїтину сульфат, «Біоглобін-У», 
Трибестан, Хондроїтину сульфат + Трибестан ма-
ють певні простатопротекторні властивості за умов 
кріотравматичного простатиту. Відбувалося підви-
щення рівня тестостерону в периферійній крові та 
вмісту фруктози в сім’яних пухирцях, а також акти-
вності простатичної кислої фосфатази. Отже, від-
бувалася нормалізація цих значень до рівня інтакт-

ного контролю, і за ефективністю дії досліджувані 
препарати майже не поступаються препарату по-
рівняння Простаплант форте. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Роботу виконано у рамках теми 
«Механізми розвитку, діагностика та терапія  
безпліддя у осіб з дисфункцією статевих залоз  
та коморбідною патологією», № держ. реєстрації 
0116U007259. 

Вступ. На сьогодні відомо, що хронічний прос-
татит (ХП), доброякісна гіперплазія передміхурової 
залози (ДГПЗ), еректильна дисфункція можуть бути 
вагомими чинниками, які призводять до безпліддя. 
За даними статистики, захворюваність на ХП коли-
вається від 50 до 70% в різних країнах світу [9-10]. 

Однак, незважаючи на застосування різних лі-
карських засобів, ефективність терапії порушень 
репродуктивної системи складає близько 60% [9]. 
Серед лікарських засобів для лікування цих захво-
рювань складають препарати природного похо-
дження. За даними різних авторів 35% хворих на 
ХП і 25% - з ДГПЗ отримують фіто-, органопрепара-
ти, вітаміни. Популярність простатопротекторів при-
родного походження обумовлена їх достатньою 
ефективністю при мінімальному ризику розвитку 
побічних реакцій, високою довірою пацієнтів, доб-
рою переносимістю, сприятливим фармакоеконо-
мічним профілем [1, 2, 13]. Отже, для поліпшення 
репродуктивного здоров’я чоловіків проводиться 
пошук засобів корекції порушень функції статевої 
системи та дослідження сполук з новими механізма-
ми простатопротекторної дії, зокрема хондроїтину 
сульфату та водно-сольового екстракту плаценти.  

Мета дослідження – оцінити андрогенний  
статус самців щурів за умов експериментального 
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простатиту та корекції препаратами природного 
походження. 

Матеріал та методи дослідження. Вивчення 
простатопротекторної активності препаратів прово-
дили на білих нелінійних самцях щурів масою 300-
330 г на моделі експериментального простатиту, 
викликаного місцевим зрошенням передньої пове-
рхні центральної частини ПЗ (перешийок та вент-
ральні частини) протягом 5 секунд іплікатором для 
видалення бородавок «Вартнер» [15].  

Вартнер® (Фармаспрей, Нідерланди) – аеро-
золь з сумішшю диметилового ефіру і пропану, 
який при нанесенні на поверхню шкіри, слизових 
оболонок та інших тканин викликає різке охоло-
дження останніх та розвиток кріотравматичного 
запалення. Кріотравматичний вплив на ПЗ прояв-
лявся прямим кріоураженням її тканини, ймовірним 
порушенням гемодинаміки та запаленням залозис-
тої тканини, що відповідає деяким патогенетичним 
аспектам розвитку простатиту у чоловіків [15]. 

Для оцінки простатопротекторної дії були за-
стосовані препарати Хондроїтин сульфат, Хондрої-
тин сульфат у поєднанні з Трибестаном, препарат 
Трибестан (виробництва компанії «Sopharma», 
Болгарія) та препарат «Біоглобін-У» (протеїнізо-
ваний водно-сольовий екстракт із плаценти люди-
ни, до складу якого входять – поліпептиди 3,5-7 %, 
амінокислоти 50-60 %, аміноцукри 4-5 %, гексуро-
нові кислоти 8-9 %, виробництва компанії ЗАТ 
«Біолік», м. Харків. Препаратом порівняння обрано 
Простаплант форте (виробництва компанії 
«Schwabe», Німеччина). 

Тварини були розподілені на такі групи: 1 гр. – 
інтактний контроль; 2 гр. – хибнооперовані тварини 
(яким проводився лише надріз черевної порожнини 
в області розташування вентральної частини ПЗ); 
2 гр. – контрольна патологія (місцеве зрошення 
передньої поверхні центральної частини ПЗ 
(перешийок та вентральні частини) протягом 5 се-
кунд іплікатором для видалення бородавок 
«Вартнер», яке здійснювали через надріз черевної 
порожнини в області розташування вентральної 
частини ПЗ); 4 гр. – контрольна патологія + введен-
ня препарату Простаплант форте у дозі 35 мг/кг; 5 
гр. – контрольна патологія + введення субстанції 
Хондроїтина сульфату у дозі 60 мг/кг; 6 гр. - конт-
рольна патологія + введення препарату Трибестан 
у дозі 60 мг/кг; 7 гр. - контрольна патологія + вве-
дення Хондроїтину сульфат у поєднанні з Трибес-
таном у вищеозначених дозах та 8 гр. - контрольна 
патологія + введення препарату «Біоглобін-У» у 
дозі 200 мкл/кг. Препарати вводили за три доби до 
моделювання кріотравматичного простатиту та 
протягом 11-и діб після кріотравми. З урахуванням 
патогенезу і клінічних проявів захворювання та 

лабораторних показників у людини, які є діагности-
чно значимі при хронічному простатиті, нами були 
відібрані параметри оцінки загального стану тва-
рин з ураженням ПЗ та розроблені критерії оцінки 
ефективності препаратів, що вивчаються. У кожній 
групі кількість тварин складала по 8 самців-щурів. 
Після закінчення дослідження щурів виводили екс-
перименту шляхом швидкої декапітації під легким 
ефірним наркозом на 12 добу експерименту [8, 11].  

У всіх тварин виділяли та зважували вентраль-
ну передміхурову залозу (ВПЗ) та сім’яні пухирці 
(СП).  

У СП визначали вміст фруктози методом Боку-
няєвої [4]. Активність кислої фосфатази (проста-
тичної – з реагентом «Тартрат») в сироватці крові 
визначали кінетичним методом (з нафтилфосфа-
том) за допомогою стандартного комерційного на-
бору DAC-SpectroMed s.r.l. (Молдова). Рівень чоло-
вічого статевого гормону тестостерону (Тс) визна-
чали в сироватці крові імуноферментним методом 
за допомогою стандартного комерційного імунофе-
рментного набору “Стероид ИФА – тестостерон” 
фірми “Алкор Био” (Росія). 

Об'єктом дослідження стало також визначення 
рівня андрогенної насиченості організму щурів всіх 
груп експерименту за типом кристалізації секрету 
передміхурової залози на її відбитках (феномен 
«листя папороті») [14]. Мікрофотографування зо-
бражень отримували цифровим фотоапаратом 
Nicon Col Pix 4500. Фотознімки обробляли на ком-
п'ютері Pentium 4GHz за допомогою програми 
Nicon View 5.  

Утримання тварин та експерименти проводи-
лися відповідно до положень «Європейської конве-
нції про захист хребетних тварин, які використову-
ються для експериментів та інших наукових ці-
лей» (Страсбург, 2005), Закону України «Про за-
хист тварин від жорстокого поводження» (2006,  
ст. 26), «Загальних етичних принципів експеримен-
тів на тваринах», ухвалених П`ятим національним 
конгресом з біоетики (Київ, 2013). 

Статистичну обробку даних проводили за до-
помогою пакету програм «Statistica, 6.0». Перевірка 
на нормальність розподілу кількісних даних прово-
дили з використанням критерію Шапіро-Уїлка. Як-
що отримані дані відповідали нормальному розпо-
діленню, застосовували дисперсійний аналіз  
ANOVA, а міжгрупові порівняння показників прово-
дили за допомогою критерію Н’юмена-Кейлса. У 
разі відсутності відповідності отриманих даних нор-
мальному розподілу загальні міжгрупові відмінності 
оцінювали за допомогою критерію Крускала-
Уоліса. Парні міжгрупові порівняння показників 
проводили за U-критерієм Манна-Уїтні. Критичне 
значення рівня значущості приймали рівним або 
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меншим 0,05. Кількісні показники у таблицях наве-
дені як середнє арифметичне та його стандартна 
помилка. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Слід відмітити, що кріотравма ПЗ характеризується 
уповільненням обмінних процесів, зниженням бар’є-
рної, секреторної, інкреторної та моторної функцій 
ПЗ. Спостерігається розвиток мікроциркуляторної 
ішемії, що виступає фактором порушень окисню-
вально-відновних процесів в ПЗ та тригером пригні-
чення секреторної активності ПЗ, внаслідок чого 
нівелюються бактерицидні властивості секрету. Та-
кож, зниження функціональної здатності епітелію 
ацинусів ПЗ призводить до порушення її інкретор-
них властивостей, переважно гонадопростатичних 
зв’язків, та обумовлює розвиток репродуктивних 
порушень у особин чоловічої статі [2, 5, 15, 12].  

Отримані результати вивчення простатопроте-
кторної дії препаратів на кріотравматичний проста-
тит у щурів корелювали з даними, характерними 
для клінічної картини ХП [5, 15]. 

У фазу альтерації запального процесу спосте-
рігалися структурно-функціональні порушення ПЗ 
та зниження чутливості ПЗ до андрогенів.  

У тварин групи контрольної патології на 12-й 
день експерименту маса ПЗ та СП зменшилися 
майже на 25 % та 30 % відповідно (табл. 1) по від-

ношенню до інтактного контролю, що може вказу-
вати на порушення функціонального стану ПЗ, що 
супроводжується зменшенням захисних властивос-
тей її секрету, це може призводити до зниження 
трофіки ПЗ.  

Під впливом усіх досліджуваних препаратів 
було відзначено збільшення маса ПЗ та СП до зна-
чень інтактних тварин, що свідчить про відновлен-
ня структурно-функціонального стану органів та 
андрогенної чутливості, гонадопростатичних зв’яз-
ків, порушених внаслідок патологічного процесу.  

Процеси запалення, які супроводжуються де-
струкцією епітелію простатичних залоз, призводять 
до зміни рівня кислої фосфатази (КФ) в сироватці 
крові. КФ є простатоспецифічним ферментом, за-
вдяки якому можна оцінити ефективність застосу-
вання простатопротекторів. Доказом порушення 
функціонування ПЗ під впливом флогогенного аге-
нту було вірогідне підвищення активності КФ в си-
роватці крові у двічі (табл. 2). Це може бути обумо-
влено підвищенням проникності мембран ацинусів 
ПЗ, а отже й одним із факторів підвищення актив-
ності цього ферменту в крові.  

Зменшення вмісту КФ у сироватці крові в 2,1 
разу під дією Хондроїтину сульфату, «Біоглобіну–
У», Трибестану та сумісного застосування Хондрої-
тину сульфату + Трибестану у вищеозначених  

Таблиця 1 – Показники маси андрогензалежних орга-
нів під впливом досліджуваних препаратів на моделі 
кріотравми у щурів,  ± SX Χ

Група тварин, 
n=8 

Маса передміху-
рової залози, 

 мг 

Маса сім’яних 
пухирців,  

мг 
Інтактний  
контроль 1007,50 ± 81,52 1253,75 ± 69,15 

Контрольна  
патологія 776,25±47,17*/*** 856,25 ± 72,23*/

*** 

Хибнооперовані 
тварини 1056,25 ± 88,36** 1068,75 ± 82,34** 

Простаплант  
форте, 35 мг/кг 1100,00 ± 87, 21** 1125,00 ± 88,14** 

Хондроїтин  
сульфат, 60 мг/кг 1043,75 ± 59,34** 1093,75 ± 71,61** 

Трибестан, 
60 мг/кг 1143,75 ± 92,31** 1131,25 ± 77,89** 

Хондроїтин суль-
фат +Трибестан, 
60 мг/кг 

1080,62 ± 63,53** 1150,00 ± 86,09** 

«Біоглобін – У» 
200 мкл/кг 1156,25 ± 75,26** 1138,12 ± 67,33** 

Примітки: * – відхилення показника вірогідні відносно 
тварин групи інтактного контролю, р ≤ 0,05; ** – відхи-
лення показника вірогідні відносно тварин групи контро-
льної патології, р ≤ 0,05; *** – відхилення показника віро-
гідні відносно тварин групи хибнооперованого контролю,  
р ≤ 0,05. 

Таблиця 2 – Показники рівня тестостерону, фруктози, 
кислої фосфатази на моделі кріотравми передміхуро-
вої залози у щурів,  ± SX Χ

Група тварин, 
n=8 

Рівень Тс, 
нмоль/л 

Рівень 
 фруктози, 
ммоль/л 

КФ,  
Од/л 

Інтактний  
контроль 

23,36 ± 
± 2,84 

3,60 ±  
±0,26 

19,30 ± 
± 0,94 

Контрольна  
патологія 

13,14 ±  
±1,56* 

1,58 ±  
±0,30 */*** 

38,58 ± 
± 3,36*/*** 

Хибнооперовані 
тварини 

22,57 ± 
±3,24** 

3,32 ±  
±0,37 ** 

22,14 ± 
±1,70** 

Простаплант 
форте, 35 мг/кг 

21,48 ± 
±1,51** 

3,08 ±  
±0,30** 

20,96 ± 
±1,67** 

Хондроїтин  
сульфат, 60 мг/кг 

22,15 ± 
±2,17** 

3,34 ±  
±0,34** 

19,70 ± 
±1,46** 

Трибестан, 
60 мг/кг 

20,55 ± 
±1,49** 

2,98 ±  
±0,34** 

23,48 ± 
±1,17** 

Хондроїтин суль-
фат + Трибестан, 
60 мг/кг 

22,05 ± 
±2,19** 

3,02 ± 
± 0,22** 

21,10 ± 
±2,04** 

«Біоглобін – У» 
200 мкл/кг 

19,97 ± 
±1,60** 

2,80 ±  
±0,21** 

22,40 ± 
±1,63** 

Примітки: * – відхилення показника вірогідні відносно 
тварин групи інтактного контролю, р ≤ 0,05; ** – відхи-
лення показника вірогідні відносно тварин групи контро-
льної патології, р ≤ 0,05; *** – відхилення показника віро-
гідні відносно тварин групи хибнооперованого контролю, 
р ≤ 0,05. 
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дозах вказує, на процеси відновлення порушеного 
функціонального стану ПЗ. Слід зазначити, що всі 
досліджувані препарати не поступалися дії препа-
рату порівняння Простапланту форте та проявляли 
простатопротекторну активність.  

Аналізуючи отримані дані, доцільним було ви-
вчення динаміки змін рівнів фруктози в СП та кон-
центрації Тс у сироватці крові, як специфічних мар-
керів рівня андрогенізації та фертильності організ-
му на моделі кріотравматичного простатиту у щу-
рів. У групі тварин контрольної патології на 12-ту 
добу експерименту, на фоні кріотравми, викликаної 
місцевим зрошенням препаратом «Вартнер», від-
бувалося вірогідне зниження вмісту фруктози в СП 
в 3 рази та рівня Тс у периферійній крові – майже в 
2 рази по відношенню до показників тварин групи 
інтактного контролю (табл. 2). Це узгоджується з 
даними, які вказують на зменшення маси андроге-
нзалежних органів у тварин. 

Застосування Хондроїтину сульфату, «Біогло-
біну–У», Трибестану та сумісного застосування 
Хондроїтину сульфату + Трибестану у вищеозна-
чених дозах не поступалося за ефективністю дії 
препарату порівняння Простапланту форте, тобто 
на здатність впливати на рівень Тс в периферійній 
крові та вміст фруктози в СП. Отже, відбувалася 

нормалізація цих значень до рівня інтактного конт-
ролю (табл. 2).  

У групі хибнооперованих тварин ніяких змін з 
боку показників андрогенної насиченості організму 
щурів не спостерігалося, а отже вони коливалися в 
межах показників групи інтактних щурів. 

Отримані експериментальні данні порівнювали 
з результатами мікроскопічного вивчення феноме-
на «листя папороті», який дозволяє візуально оці-
нити рівень андрогенізації організму тварин і стан 
секретоутворюючої функції ПЗ.  

Отже, стан андрогенної насиченості організму 
щурів інтактної групи та групи хибнооперованих 
тварин відповідав нормі і становив 3,42 та 3,0 бали 
відповідно (рис. 1). 

Кріотравма передміхурової залози суттєво 
вплинула на рівень андрогенної насиченості орга-
нізму щурів. Хоча загальний рисунок «листя папо-
роті» здебільшого збережено, втім виразно збіль-
шений кут відходу гілля від основного стебла, крис-
тали потоншені, зменшені у розмірі та чисельності. 
Оцінка характеру кристалізації по групі становить 
2,25 бали (рис. 1). 

Дослідження рисунка кристалізації секрету пе-
редміхурової залози щурів після введення Проста-
планту форте, Хондроїтину сульфату, сумісного 

Рис. 1. Кристалограма секрету передміхурової залози щура, якому на фоні кріотравми вводили препарати.  
Відбиток секрету. х200 
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застосування Хондроїтину сульфату + Трибестану 
показало, що він майже відповідав контрольним 
даним (2,8; 3,0 та 2,9 бали відповідно). Рисунок 
«листя папороті» не змінено, андрогенна насиче-
ність організму відповідає нормі. 

Але слід зауважити, що при дослідженні крис-
талограми секрету передміхурової залози щура, 
якому на фоні кріотравми вводили «Біоглобін-У» та 
Трибестан було відзначено потоншення та змен-
шення розміру кристалів в деяких місцях, на тлі 
повного збереження загального рисунку ”листя 
папороті”, тому андрогенна насиченість організму 
дещо зменшена (2,66 та 2,69 бали відповідно).  

Наукові публікації останніх років свідчать про 
важливість урахування гемодинамічних та імуноло-
гічних розладів у розвитку запальних процесів у ПЗ 
як провідних факторів супутніх репродуктивних 
порушень у чоловіків [2, 13, 15]. Доведено, що в 
патогенезі хронічного простатиту суттєве значення 
має порушення мікроциркуляції погіршення дрену-
вання ацінусів [13]. Розлад кровотоку в ПЗ може 
бути не тільки базою для розвитку ХП, але й про-
вокувати його рецидиви після лікування [2, 13, 15]. 
Ймовірно, зміни, які викликані кріотравмою, є нас-
лідком порушення і гемодинаміки ПЗ, що є одним із 
патогенетичних чинників формування ХП, а отже й 
відіграють роль ініціюючого фактору в уповільненні 
обмінних процесів і зниженні інкреторної функції 
ПЗ та прогресуванні захворювання [2, 13, 15]. 

Мікроциркуляторні розлади, які розвиваються 
при цьому стані, виступають причиною пригнічення 
функції епітелію ацинусів ПЗ, що призводять до 
порушення її інкреторних властивостей, переважно 
гонадо-простатичних зв’язків, та обумовлюють роз-
виток порушень репродуктивної системи чоловіків 
[2, 5, 15, 12]. Перебіг кріотравми характеризувався 
також зниженням маси ПЗ та СП (на 25 % та 30 % 
відповідно), рівня Тс (в 2 рази) та вмісту фруктози 
(в 3 рази) в СП, що відображає порушення функці-
ональних гонадо-простатичних взаємозв’язків та 
обумовлюють зниження андрогенізації організму та 
секретоутворюючої функції ПЗ (феномен «листя 
папоротті»).  

При застосуванні препаратів Хондроїтину суль-
фату, сумісного застосування Хондроїтину сульфа-
ту + Трибестану, Простапланту форте, Трибестану, 
за умов кріотравматичного ураження передміхуро-
вої залози, виявили певну простатопротекторну 
активність. 

Як відомо, Простаплант форте, розроблений 
німецькими виробниками, має протизапальну дію, 
зокрема, за рахунок пригнічення синтезу простаг-
ландинів, знижує проникність капілярів і закупорку 
судин, що знімає набряки і застій крові в тканині 
передміхурової залози, нормалізує уродинаміку. 

Даний препарат широко застосовується при ліку-
ванні захворювань простати [7]. За умов експериме-
нту Простаплант форте відновлював функціональ-
ний стан ПЗ - ефективно збільшував маси ПЗ та 
СП, зменшував активність КФ у сироватці крові, но-
рмалізував рівень Тс в периферійній крові та вміст 
фруктози в СП, що може свідчити про позитивний 
вплив препарату і на гемодинамічні розлади. 

В інструкції до застосування препарату Хонд-
роїтину сульфату вказано, що для цього препарату 
властива власна помірна протизапальна, антира-
дикальна дія, тому він був досліджений в умовах 
кріотравми передміхурової залози, основними па-
тогенетичними ланками якого є запалення та, ймо-
вірно, порушення гемодинаміки. Хондроїтину суль-
фат виявив такі самі простатопротекторні власти-
вості, які проявив й препарат Простаплант форте. 
Препарат Трибестан є негормональним фітохіміч-
ним біостимулятором, має загальнотонізуючу дію, 
стимулює деякі функції статевої системи [6]. На 
перебіг експериментального простатиту він мав 
позитивний вплив, який можна порівняти із препа-
ратом Простаплант форте, хоча спостерігалося 
деяке зниження андрогенної та секретоутворюючої 
активності при дослідженні феномену «листя папо-
ротті». 

Фармакологічні властивості Біоглобіну-У харак-
теризуються наявністю аналгетичного, протизапа-
льного, імунотропного, репаративного, антиоксида-
нтного ефектів та ін. [3]. Введення Біоглобіну-У 
тваринам із експериментальним простатитом та-
кож суттєво покращувало андрогенний статус щу-
рів (табл. 1, 2 та рис. 1). Ефект Біоглобіну-У не 
поступався дії препарату порівняння Простаплант 
форте. Отримані нами результати свідчать про 
ефективність даного препарату у лікуванні небак-
теріального простатиту.  

Отримані результати потребують подальшого 
дослідження, оскільки для лікування простатитів 
рекомендовані застосування різних класів препа-
ратів, проте їх взаємодія висвітлена не повністю. 

Таким чином, отримані результати свідчать 
про наявність у всіх досліджених препаратів прос-
татопротекторних властивостей в умовах моделю-
вання кріотравматичного простатиту.  

Висновки 
1. Кріотравма передміхурової залози, яка була 

викликана місцевим зрошенням передньої по-
верхні центральної частини ПЗ іплікатором 
«Вартнер», призводила порушення функціону-
вання передміхурової залози, що характеризува-
лося суттєвим зниженням андрогенної насичено-
сті організму тварин, а саме зменшенням маси 
ПЗ та СП, підвищенням простатоспецифічного 
ферменту та зниженням рівня Тс в сироватці 
крові, а також зниженням вмісту фруктози в СП.  
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2. Препарати Хондроїтину сульфат, «Біоглобін-У», 
Трибестан, Хондроїтину сульфат + Трибестан 
мають певні простатопротекторні властивості за 
умов кріотравматичного простатиту, і за ефекти-
вністю дії майже не поступаються препарату 
порівняння Простаплант форте. 

Перспективи подальших наукових дослід-
жень. Отримані дані свідчать про перспективність 
подальшого вивчення впливу фармакологічних 
засобів на патогенетичні складові небактерільних 
простатитів. 
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АНДРОГЕННЫЙ СТАТУС САМЦОВ КРЫС ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ  
ПРЕПАРАТОВ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ  
КРИОТРАВМЫ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Бречка Н. М. 
Резюме. Для улучшения репродуктивного здоровья мужчин проводится поиск природных средств 

коррекции нарушений функции половой системы и исследование соединений с новыми механизмами 
простатопротекторного действия, в частности Хондроитина сульфата, Трибестана и водно-солевого экс-
тракта плаценты. Популярность простатопротекторов природного происхождения обусловлена их доста-
точной эффективностью при минимальном риске развития побочных реакций, высоким доверием паци-
ентов, хорошей переносимостью, благоприятным фармакоэкономическим профилем. Целью исследова-
ния было оценить андрогенный статус самцов крыс в условиях экспериментального простатита и коррек-
ции препаратами природного происхождения. Экспериментальный простатит вызвали местным ороше-
нием передней поверхности центральной части предстательной железы (перешеек и вентральные час-
ти) в течение 5 секунд аппликатором для удаления бородавок «Вартнер».. Криотравма характеризуется 
замедлением обменных процессов, снижением барьерной, секреторной, инкреторной и моторной  
функций предстательной железы животных. Криотравма вызвала существенное снижение андрогенной 
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насыщенности организма животных, а именно уменьшение массы предстательной железы и семенных 
пузырьков, повышение простатспецифического фермента и снижение уровня тестостерона в сыворотке 
крови, а также снижение содержания фруктозы в семенных пузырьках. Препараты вводили за трое суток 
до моделирования криотравматичного простатита и в течение 11-и дней после криотравмы. Определяли 
показатели андрогенного статуса животных. В результате проведенных исследований определили, что 
препараты хондроитина сульфат, «Биоглобин-У», Трибестан, Хондроитина сульфат + Трибестан имеют 
определенные простатопротекторные свойства в условиях криотравматичного простатита. Наблюдалось 
повышение уровня тестостерона в периферической крови, содержания фруктозы в семенных пузырьках 
и активности простатической кислой фосфатазы. Исследуемые препараты по эффективности действия 
не уступают препарату сравнения Простаплант форте. 

Ключевые слова: небактериальный простатит, криотравма предстательной железы, андрогенный 
статус, фруктоза, тестостерон, кислая фосфатаза, Хондроитина сульфат, «Биоглобин-У», Трибестан, 
Простаплант форте, крысы самцы. 
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Androgenic Status of Male Rats after Impact of Natural Origin Medicines  
under Conditions of the Prostate Cryotrauma  
Brechka N. M. 
Abstract. It is known that chronic prostatitis, benign prostatic hyperplasia, erectile dysfunction can be sig-

nificant factors that lead to infertility. There are several researches concerning natural resources and the study 
of compounds with new mechanisms of prostatoprotective action, in particular Chondroitin sulfate, Tribestan and 
“Bioglobin-U” (water-salt extract of the placenta) to correction of dysfunction of the reproductive system to im-
prove the reproductive health of men.  

The purpose of the study was to analyze the androgenic status of male rats under conditions of experimen-
tal prostatitis and correction of natural origin medicines. The popularity of natural origin prostate protectors is 
due to their sufficient effectiveness with minimal risk of adverse reactions, high patient confidence, good toler-
ability, and favorable pharmacoeconomic profile.  

Material and methods. Experimental prostatitis has been caused on white non-linear male rats weighing  
300-330 g by local irrigation of the anterior surface of the central part of the prostate gland (isthmus and ventral 
parts) for 5 seconds with an applicator “Wartner” for removing warts.  

Results and discussion. Cryotrauma is characterized by a slowdown of metabolic processes, a decrease in 
the barrier, secretory, endocrine and motor functions of the prostate gland of animals. Cryotrauma caused a 
significant decrease in the androgenic saturation of the organisms of animals, specifically, a decrease in the 
mass of the prostate gland and seminal vesicles, an increase in the prostate-specific enzyme and a decrease in 
serum testosterone levels, as well as a decrease in the fructose content in the seminal vesicles. The drugs were 
injected during three days before the simulation of cryotraumatic prostatitis and 11 days after cryotrauma. Indi-
cators of the androgenic status of animals were determined. The results of the research showed that the medi-
cines with chondroitin sulfate, “Bioglobin-U” (water-salt extract of the placenta), Tribestan, chondroitin sulfate + 
Tribestan having certain prostatoprotective properties under cryotraumatic prostatitis.  

Conclusions. The obtained results showed an increase in the level of testosterone in the blood, the content 
of fructose in the seminal vesicles and the activity of prostatic acid phosphatase. The effectiveness of investi-
gated medications was almost equal in comparison with Prostaplant forte.  

Keywords: non-bacterial prostatitis, cryotrauma of the prostate gland, testosterone, prostatic acid phos-
phatase, fructose, androgenic saturation, Chondroitin sulfate, placenta extract, Tribestan, Prostaplant forte, 
male rats. 
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