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користовуючи коефіцієнти видової чутливості тварин 
за Ю�� В�� Риболовлєвим [6]��

Піддослідні тварини були розділені на дев’ять груп: 
1-а – інтактний контроль; 2-а – тварини, уражені карбо-
фосом протягом 10 днів та 4-та доба ураження тетрах-
лорметаном, 3-я група тварин (ураження як у 2-ої групи 
та після застосування мексидолу); 4-а група – 10 днів 
ураження карбофосом та 7-а доба отруєння ССІ4, 5-а гру-
па – щури, уражені карбофосом протягом 10 днів та 7-а 
доба розвитку токсичного гепатиту (тварини цієї групи 
отримували мексидол протягом 10 днів); 6-та група – щу-
ри, уражені карбофосом протягом 30 днів та 4-а доба роз-
витку тетрахлорметанового гепатиту, 7-а група – щури, 
які після ураження токсикантами як у попередній групі, 
та після отримування мексидолу протягом всього експе-
рименту; 8-а група тварин – 30 днів введення карбофосу 
та 7-а доба ураження ССІ4; 9-а група – уражені щури як у 
8-й групі та після 30-денного введення мексидолу��

Евтаназію тварин проводили з використанням тіопен-
талунатрію на 4 та 7 доби після введення тетрахлорметану 
на тлі 10 та 30 денного застосування карбофосу�� Дослід-
женням піддавали кров та сироватку крові��

Ступінь ендогенної інтоксикації визначали за вміс-
том молекул середньої маси (МСМ) [5], проникність 
клітинних мембран – за ступенем пошкодження ерит-
роцитарної мембрани (еритроцитарний індекс інтокси-
кації – ЕІІ) [8] та активністю амінотрансфераз (АлАТ та 
АсАТ – маркерами проникності мембран гепатоцитів та 
кардіоцитів) [26]��

отримані експериментальні дані статистично обробля-
ли методом варіаційної статистики за допомогою стандар-
тного пакету статистичної програми "Statistica 6��0" [22]�� 
Визначали середньоквадратичні відхилення, дисперсію та 
інші статистичні параметри, розрахунки похибок вимірю-
вання встановлювали при використанні t-критерію Стью-
дента�� Зміни вважали вірогідними при р ≤ 0,05��

Таблиця 1
Активність амінотрансфераз у сироватці крові (мкмоль /л год) щурів за одночасної дії тетрахлорметану та карбофосу (К)
після застосування мексидолу (M ± m; n =54)

Групи тварин Аспартатаміно-трансфераза Аланінаміно-трансфераза
Інтактний контроль 0,78 ± 0,03 1,17 ± 0,01
Уражені 10 К+4ССІ4 1,25 ± 0,05* 1,62 ± 0,02*
Уражені 10 К+4ССІ4+мексидол 0,92 ± 0,02** 1,35 ± 0,04**
Уражені 10 К+7ССІ4 1,71 ±0,03* 1,98± 0,02*
Уражені 10 К+7ССІ4+мексидол 1,42±0,03** 1,47±0,02**
Уражені 30 К+4ССІ4 1,75± 0,03* 2,07± 0,01*
Уражені 30 К+4ССІ4+мексидол 1,46±0,04** 1,62±0,04**
Уражені 30 К+7ССІ4 1,80 ± 0,03* 2,12 ± 0,01*
Уражені 30 К+7ССІ4+мексидол 1,61±0,04** 1,73±0,03**

Примітки: * – достовірні зміни між тваринами інтактного контролю та ураженими, р≤ 0,05; ** – достовірні зміни між
ураженими тваринами та тваринами, які піддавались корекції мексидолом, р≤0,05.
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Рис. Еритроцитарний індекс інтоксикації у крові щурів, уражених одночасно карбофосом та тетрахлорметаном, 
та після застосування мексидолу, %.

Примітки: * – достовірні зміни між тваринами інтактного контролю та ураженими, р ≤ 0,05; ** – достовірні зміни між ураженими 
тваринами та тваринами, які піддавались корекції мексидолом, р ≤ 0,05.




