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Результати дослідження та їх обговорення
З даних літератури відомо, що виражені розлади 

метаболізму, накопичення недоокиснених токсичних 
продуктів та активація процесів перекисного окис-
нення ліпідів, що виникають при патологічних станах 
[20], призводять до активації мембранодеструктив-
них процесів, зростання ендотоксикозу та виникнення 
поліорганної недостатності��

Нормальне функціонування органів залежить від 
стану цитоплазматичних мембран клітин, зміна струк-
тури та функції яких порушує їх бар’єрну здатність [24] 
і є причиною виникнення патологічних процесів��

Доцільним було дослідити відсоток проникності 
еритроцитарних мембран у щурів в умовах одночасного 
їх отруєння карбофосом та тетрахлорметаном та після 
застосування антиоксиданта мексидолу�� Результати до-
слідження наведені на рисунку��

Протягом усього експерименту відмічено вірогідне 
збільшення ЕІІ після одночасного ураження токсикан-
тами, тобто підвищилась проникність еритроцитарної 
мембрани та до кінця дослідження на 16 % перевищува-
ла норму (р≤0,05)�� Застосування мексидолу призводило 
до зменшення ЕІІ, який в останній термін дослідження 
(30 днів отруєння карбофосом та 7 доба тетрахлормета-
нового ураження печінки) практично не відрізнявся від 
рівня інтактного контролю��

Відомо, що синдром інтоксикації, який супроводжує 
патологічні процеси, зумовлений багатьма механізмами�� 
Зокрема, він пов’язаний із дискоординацією метаболічних 
процесів, які відбуваються при патологіях різного ґенезу�� 
Еритроцитарний індекс інтоксикації є одним із маркерів 
ендогенної інтоксикації�� Враховуючи, що мембрани доз-
рілих еритроцитів розглядаються як прототип плазма-
тичних мембран усіх клітин організму, то підвищення їх 
проникності (зростання ЕІІ) можна вважати характерним 
для клітин організму, що проявляється їх цитолізом та ви-
ходом з цитоплазми органо- та органелоспецифічних ен-
зимів [16]��

Найефективніше ступінь ураження клітинних мемб-
ран відображається співвідношенням активності внут-
рішньоклітинних ензимів у клітині та поза її межами, 
оскільки в нормі лише незначна кількість внутрішньоклі-
тинних ензимів знаходиться в сироватці крові�� Рівень 
активності ензимів корелює зі ступенем пошкодження�� 
Найбільшої уваги заслуговують органоспецифічні, або 
індикаторні ензими, які є специфічними тільки для пев-
ного типу тканин [25]��

Після ураження щурів тетрахлорметаном на тлі 
30-ти денного отруєння карбофосом у сироватці крові 
відмічено вірогідне (р≤0,05) зростання активності амі-
нотрансферазмаркерних ензимів печінки та міокарда 
(табл�� 1)��

Активність АсАТ та АлАТ у сироватці крові ураже-
них тварин прогресуюче зростала з подовженням терміну 
дослідження та наприкінці експерименту в 2,3 та 1,8 раза 
перевищувала норму�� Ефективність застосування мекси-

долу проявилась в усі терміни дослідження, відзначалось 
вірогідне зниження (р≤0,05) активності ензимів, але рівня 
норми вони ще не досягли��

отже, внаслідок розвитку цитолітичних процесів в 
організмі нагромаджується велика кількість ендогенних 
токсинів, які викликають деградацію протеїнових компо-
нентів мембран і зміни в активності багатьох мембраноза-
лежних ензимів�� Утворюються молекули середньої маси, 
які можуть бути продуктами розпаду протеїнів, ензимів, 
нуклеїнових кислот, пігментів та гормонів [4]��

Нами досліджено вміст молекул середньої маси, які є 
маркерами ендогенної інтоксикації�� Істотна особливість 
МСМ полягає в їх чітко вираженій високій біологічній ак-
тивності�� Накопичення МСМ є не тільки маркером ендоін-
токсикації, в подальшому вони посилюють перебіг пато-
логічного процесу, набуваючи роль вторинних токсинів, 
впливаючи на життєдіяльність всіх систем і органів�� По-
казник рівня МСМ вважають основним біохімічним мар-
кером, що відображає рівень патологічного протеїнового 
метаболізму [26]��

Після ураження токсикантами відзначено достовірне 
підвищення вмісту фракцій МСМ1 (переважають ланцю-
гові амінокислоти) та МСМ2 (переважають ароматичні 
амінокислоти) у сироватці крові піддослідних щурів про-
тягом усього експерименту (табл�� 2)��

У групі щурів, які піддавались ураженню карбофо-
сом протягом 30 днів і на 7-ий день розвитку тетрах-
лорметанового гепатиту, вміст МСМ1 у сироватці крові 
підвищився в 2,3 рази, вміст МСМ2 – у 2 рази��

Після застосування мексидолу даний показник зни-
зився на 78 % для МСМ1 і на 38 % – для МСМ2��

отже, дослідження деструктивних процесів, які зу-
мовлюють цитоліз клітин та зміну проникності плазма-
тичних мембран і мембран органел після одночасного 
ураження щурів карбофосом і тетрахлоретаном, під-
твердили токсичність даних ксенобіотиків та довели їх 

Таблиця 2
Вміст МСМ у сироватці крові (ум. од. /л) щурів за одночасної 
дії тетрахлорметану та карбофосу (К) після застосування 
мексидолу (M ± m; n =54)

Групи тварин МСМ1 
(λ=254 нм)

МСМ2
(λ=280 нм)

Інтактний контроль 0,99±0,10 1,11±0,16
Уражені 10 К+4ССІ4 1,62±0,02* 1,68 ± 0,04*
Уражені 10 К+4ССІ4+ мексидол 1,36±0,06* 1,58±0,08
Уражені 10 К+7ССІ4 1,79±0,04* 1,90±0,05*
Уражені 10 К+7ССІ4+мексидол 1,43±0,05** 1,60±0,06**
Уражені 30 К+4ССІ4 2,21±0,04* 2,13±0,03*
Уражені 30 К+4ССІ4+мексидол 1,53±0,08** 1,80±0,05**
Уражені 30 К+7ССІ4 2,30±0,05* 2,18±0,03*
Уражені 30 К+7ССІ4+мексидол 1,52±0,08** 1,75±0,07**

Примітки: * – достовірні зміни між тваринами інтак-
тного контролю та ураженими, р ≤ 0,05; ** – достовірні зміни 
між ураженими тваринами та тваринами, які піддавались корек-
ції мексидолом, р ≤ 0,05.




