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Фосфорорганічні сполуки (ФОС), зокрема карбо-
фос, входять до складу великої кількості пестицидів, 
засобів побутової хімії, використовуються у промисло-
вості [12]�� останніми роками завдяки дослідженням 
науковців із багатьох країн світу було істотно загос-
трено увагу на вкрай небезпечних токсичних особли-
востях цих речовин, які можуть порушувати нормальне 
функціонування ключових органів та систем тварин і 
людини�� Відомо, що карбофос, який є інгібітором аце-
тилхолінестерази, може негативно діяти на проліфе-
рацію та диференціацію нервових клітин, формування 
синапсів, згубно впливає на імунну, репродуктивну та 
інші системи організму [11]��

Загальновідомим основним механізмом токсичної 
дії ФоС є інгібування ензимів холінестеразного ря-
ду з відповідними фізіолого-біохімічними наслідками 
[13, 23]�� В останні роки значно зросла кількість науко-
вих публікацій, які розширюють уявлення про діапазон 
ефектів на метаболічні процеси, молекулярні структури 
та фізіологічні функції ФоС і свідчать про наявність ін-
ших механізмів їх токсичності [15, 21]�� Як відомо, ФоС 
здатні ініціювати оксидативний стрес, що і є одним із 
проявів їх токсичності в організмі [17, 18]��

У наш час проблема токсичного ураження печінки 
набуває все більшої актуальності у зв’язку з високи-
ми темпами розвитку хімічної та фармацевтичної про-
мисловості, широким впровадженням їх продукції в усі 
сфери життя людини, зловживанням алкоголем та його 
сурогатами [19]�� Хлоровані вуглеводні і, зокрема, ти-
повий їх представник – тетрахлоретан (CCl4), належать 
до числа ксенобіотиків із найбільш високим ступенем 
вибіркової гепатотоксичності�� особливості молеку-
лярних механізмів дії тетрахлорметану на субклітинні 
мембрани гепатоцитів (мікросомальна активація, ПоЛ) 
дозволяють використовувати інтоксикацію цим ксе-
нобіотиком як модель молекулярної патології мембран-
них структур [10]�� Ця класична модель є загальноприй-
нятою для вивчення механізмів пошкодження мембран 
гепатоцитів, пошуку нових методів лікування��

При дії на організм декількох токсичних чинників 
розвивається оксидативний стрес, при якому утво-
рюється значна кількість токсичних продуктів і, як на-

слідок, цитоліз клітин та зміна проникності мембран-
них структур [2]��

Навантаження токсичних речовин на організм лю-
дини та розвиток інтоксикацій різного генезу роблять 
доцільним та актуальним пошук нових ефективних ме-
тодів терапії за умов поліорганної патології�� Доведено, 
що при отруєннях різного ґенезу доцільно використо-
вувати препарати, що пригнічують утворення АФК та 
процеси ліпопероксидації, проявляють антиоксидант-
ний та мембраностабілізуючий ефекти [3, 9]�� особливе 
місце серед подібних препаратів займає мексидол, який 
має виражену антиоксидантну та мембранопротекторну 
дію�� Препарат стабілізує біологічні мембрани, а саме 
мембранні структури клітин крові – еритроцитів і тром-
боцитів при їх гемолізі, коли відбувається утворення 
вільних радикалів [25]��

Виходячи з вищесказаного, метою роботи було до-
слідити показники ендогенної інтоксикації та ступінь 
проникності клітинних мембран у щурів за умов одно-
часного ураження їх карбофосом та тетрахлорметаном 
після застосування мексидолу��

Матеріали і методи дослідження
Дослідження проведені на білих статевозрілих без-

породних щурах-самцях масою 180-200 г, які утриму-
вались на стандартному раціоні віварію Тернопіль-
ського державного медичного університету імені 
І�� Я�� Горбачевського�� Утримання тварин і всі експери-
менти проводили згідно «Європейської конвенції про 
захист хребетних тварин, що використовуються для 
дослідних та наукових цілей» [14]��

Експериментальне ураження тварин здійснювали 
за умов комбінованого введення тетрахлорметану та 
карбофосу�� Карбофос вводили щоденно внутрішньо-
шлунково у вигляді водного розчину з розрахунку 
20 мг/кг маси тіла тварини, що становить 1/10 від LD50 
[1]�� Тетрахлорметан вводили внутрішньоочеревин-
но, дворазово – через добу у вигляді 50 % олійного 
розчину у дозі 1,0 мл/кг маси тварини [7]�� Мексидол 
тварини отримували щоденно внутрішньоочеревинно 
з розрахунку 16 мг/кг маси тіла протягом усього екс-
перименту�� Дозу мексидолу підбирали емпірично, ви-
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