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казники ендогенної інтоксикації�� Встановлено, що 30-денне отруєння 
карбофосом та на тлі розвитку токсичного гепатиту (протягом 7 днів) 
призводять до зміни проникності плазматичних мембран еритроцитів та 
гепатоцитів, на що вказує підвищення у сироватці крові тварин актив-
ності амінотрансфераз та збільшення у крові еритроцитарного індексу 
інтоксикації�� Найвищого значення досліджувані показники сягають у 
кінці експерименту�� Введення в уражений організм антиоксиданту мек-
сидолу призводить до відновлення проникності клітинних мембран та 
часткового зниження вмісту молекул середньої маси, які є маркерами 
ендогенної інтоксикації�� отримані результати вказують на можливість 
застосування даного лікарського засобу за отруєнь різного генезу��
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В эксперименте на крысах, одновременно пораженных карбофо-
сом и тетрахлорметаном, исследованы активность цитологических 
процессов и показатели эндогенной интоксикации�� Установлено, 
что 30-дневное отравление карбофосом на фоне развития токси-
ческого гепатита (в течение 7 дней) приводят к изменению прони-
цаемости плазматических мембран эритроцитов и гепатоцитов, на 
что указывает повышение в сыворотке крови животных активности 
аминотрансфераз и увеличение в крови эритроцитарного индекса 
интоксикации�� Наивысшего значения исследуемые показатели до-
стигают в конце эксперимента�� Введение в пораженный организм 

антиоксиданта мексидола приводит к восстановлению проница-
емости клеточных мембран и частичному снижению содержания 
молекул средней массы, которые являются маркерами эндогенной 
интоксикации�� Полученные результаты указывают на возможность 
применения данного лекарственного средства при отравлениях раз-
личного генеза��
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In the experiment on rats simultaneously affected by carbophos and 
carbon tetrachloride, the activity of cytological processes and indicators 
of endogenous intoxication were investigated�� It has been established 
that a 30-day carbophos poisoning during the development of toxic 
hepatitis (within 7 days) leaded to a change in the permeability of the 
plasma membranes of erythrocytes and hepatocytes, as indicated by an 
increase in the serum of animals in aminotransferase activity and an 
increase in blood erythrocyte intoxication index�� The highest values of 
the studied parameters have been reached at the end of the experiment�� 
Introduction of the antioxidant Mexidol to the affected organism leaded 
to the restoration of the permeability of cell membranes and a partial 
decrease in the content of medium-weight molecules, which were 
markers of endogenous intoxication�� The results indicated the possibility 
of using this drug for poisoning of various origins��

рім адсорбційних) детоксикаційну, імуномодулюючу 
та метаболітотропну дію [3]�� Із сорбентів найчастіше 
застосовують препарати на основі активованого вугіл-
ля, кремнезему, а в останні роки – нанокремнезему [4]�� 
У практику охорони здоров’я з метою детоксикації 
впроваджені препарати кремнезему – ентеросгель та 
нанокремнезему – силікс, атоксил, які виявили значну 
ефективність при ентеросорбціїї�� З метою реалізації 
більш вираженої протимікробної активності нанок-
ремнезему його поєднують з антисептиками – срібла 
нітратом, хлоргексидином [5]�� Бактеріостатичні влас-
тивості були встановлені у похідних поліетилену [6]�� 

Зв’язок публікації з плановими науково-дослідни-
ми роботами. Представлена робота є фрагментом НДІ 
«Експериментальні дослідження нанодисперсного крем-
незему з гуанідином» (№ держреєстрації 0115U00415)��

Вступ
Незважаючи на тисячолітнє застосування сорбентів, 

не зменшується зацікавленість вчених та клініцистів до 
пошуку нових сполук, створенню композитів за учас-
тю сорбентів, виявленню нових аспектів механізму дії, 
розширенню показань до застосування [1, 2]�� Завдяки 
значній сорбційній поверхні препарати виявляють (ок-
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