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правлені на виявлення спиртів та наркотичних речовин. При судово-гістологічному дослідженні підтвердили від-
сутність патологічних змін органів померлого, що могли б призвести до раптової смерті. Гістологічно: в печінці 
прояви жирової дистрофії; в підшлунковій залозі ділянки заміщення жировою та сполучною тканинами; в серці 
спазм судин інтерстицію. та малокрів'я капілярів епікарду. В тканині легень та рідині з пазух мікроскопічно пооди-
нокі клітини діатомового планктону. При судово-токсикологічному дослідженні виявлений етиловий спирт в крові 
в концентрації 1,4 проміле, в сечі 0,5 проміле, що не є критерієм смерті від отруєння алкоголем. Наркотичних та 
сильнодіючих речовин не виявлено.  

Висновки. Так, як подія сталася наприкінці весни і температура вдень піднімалася до 20-23 градусів, а вночі 
опускалася до – 2, по краю калюжа була покрита тонкою кірочкою льоду, а температура води біля трупа станови-
ла 0 градусів. Враховуючи обставини справи, умови навколишнього середовища та потрапляння холодної води в 
придаткові пазухи настала рефлекторна зупинка серця і дихання.  
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Актуальність: Несприятливий вплив стресових реакцій на селезінку серед медичної спільноти є загальнові-
домим. Оскільки, актуальним завданням для медичної науки нині є пошук нових стреспротекторних засобів, вба-
чається доцільним вивчення антистресорної дії торасеміду та мексидолу на прикладі селезінки.  

Мета роботи: Встановити на морфологічному рівні ефективність використання торасеміду та мексидолу для 
корекції змін, які виникають у печінці білих щурів на тлі впливу гострого іммобілізаційного стресу.  

Матеріали та методи: Морфологічне дослідження було виконане на 20 білих щурах-самцях, віком 8-10 міся-
ців, із масою тіла 240-260 грам. І контрольну групу склали 5 інтактних тварин, ІІ контрольна група налічувала 5 
тварин, які зазнали впливу гострого іммобілізаційного стресу, до ІІІ групи увійшло 5 щурів, дія стресу у яких від-
бувалася на тлі корекції торасемідом, ІV група складалася із 5 особин, стресова модельу яких вдтворювалася 
після попереднього введення мексидолу. Гострий іммобілізаційний стрес відтворювався шляхом 6-годинної фік-
сації щурів у положенні лежачи на спині. Із метою корекції щурам експериментальних груп відповідно вводили 0,1 
мг торасеміду або 25 мг мексидолу одноразово внутрішньоочеревинно за 20 хвилин до періоду фіксації. Після 
забою тварин та розкриття черевної порожнини, проводився макроскопічний огляд селезінки та забір матеріалу 
для мікроскопічного дослідження. Гістологічні препарати забарвлювали гематоксиліном та еозином за загально-
прийнятою методикою.  

Результати: Виконане дослідження свідчить, що на мікроскопічному рівні у щурів ІІ групи відмічалися у білій 
пульпі селезінки незначні периваскулярні набряки центральних артерій, поодинокі крововиливи, зменшення діа-
метру гермінативних центрів лімфатичних вузликів. На тлі корекції і Мексидолом і Торасемідом подібних морфо-
логічних змін не відмічалося. Гістологічна структура селезінки щурів цих експериментальних груп була подібною 
до структури у інтактних тварин І контрольної групи.  

Висновки: Результати проведених морфологічних досліджень на прикладі селезінки свідчить про доцільність 
використання мексидола та торасеміда в якості стреспротекторів при гострих стресових реакціях.  
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Актуальність: Розповсюдження захворювань великих слинних залоз є актуальною проблемою, яка потребує 
пошуку нових та доступних методів лікування. Проведення доклінічних випробувань із використанням лаборатор-
них щурів відкриває нові горизонти у розвитку порівняльної морфології.  


