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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Впродовж останнього часу біосфера України 

підлягає значному антропогенному навантаженню. Збільшення кількості 

хімічних сполук, які використовуються в промисловості, сільському 

господарстві, медицині та побуті створює принципово нову, небезпечну 

екологічну ситуацію для людства, стану флори та фауни [Курляндський Б. А., 

2001; Лук’янчук В. Д., 2003]. Серед важливіших задач сучасної медицини 

особливе місце займає проблема захисту людини від дії токсичних речовин, які 

порушують  природну рівновагу навколишнього середовища. До небезпечних 

хімічних сполук довкілля відносяться пестициди, важкі метали, продукти 

згорання палива, промислові отрути, нафтопродукти та ін. [Гончарук Є. Г., 

2004; Лоханська В. Й., 2008].  

В Україні щорічний асортимент пестицидів становить близько 268 

найменувань, а їх препаративний тоннаж сягає 36 тис тонн, що застосовуються 

на 42 млн гектар сільськогосподарських угідь з тенденцією до щорічного 

зростання [Проданчук М. Г. і співав., 2004]. Пестициди, які є біологічно 

активними сполуками, накопичуються та циркулюють у всіх компонентах 

екосистеми, що викликає реальну небезпеку здоров'ю населення та довкіллю. У 

світі щорічно реєструється більш 1 млн отруєнь пестицидами, з яких 20 тис 

закінчуються летально. Потрапляючи до організму людини навіть в незначній 

кількості з повітрям, водою, продуктами харчування, пестициди змінюють 

перебіг біологічних процесів в макроорганізмі, що може призвести до 

порушення його фізіологічних функцій [Проданчук Н. Г. и соавт., 2005;  

Недопитанська Н. М., 2007]. Здібність пестицидів до циркуляції в об'єктах 

довкілля, наявність у сільськогосподарській продукції та властивість їх діючих 

речовин (насамперед, хлорорганічних сполук) до матеріальної кумуляції: у 

крові, грудному молоці, волоссі обумовлює можливість їх хронічного 

несприятливого впливу на живий організм. Багаторічні наукові дослідження 

підтвердили вірогідність виникнення під впливом пестицидів  порушень 

імунної, ендокринної, репродуктивної, серцево-судинної, нервової систем та 

можливість тератогенної, ембріотоксичної, гепатотоксичної, мутагенної дії 

[Garabrant P., 2002; Жасмаранова С. Д. и соавт., 2003; Балан Г. М. та співав., 

2003; Геращенко С. Б., 2006].  

Дослідження останнього часу показали важливу роль процесів 

вільнорадикального перекисного окислення (ВРПО) ліпідів у патогенезі гострої 

та хронічної інтоксикацій пестицидами, зокрема похідними феноксикислот 

[Леоненко О. Б., 1997; Ракитский В. Н., 2004;  Голубєва М. Г., 2005; Вознюк В. 

В., 2006]. Для профілактики та лікування можливих ефектів негативного 

впливу пестицидів на організм людини найбільш оптимальним є застосування 

препаратів, які здатні гальмувати процес пероксидації ліпідів – препаратів з 

антиоксидантною дією. Сучасний арсенал антиоксидантних засобів досить 

великий і постійно поповнюється новими препаратами [Мохорт М. та співавт., 

2008; Chen W., 2009], серед яких заслуговують на увагу як препарати 

синтезовані (тіотриазолін, мексидол), так і природного походження (флавоноїд 

кверцетин, кислота аскорбінова, токоферол). Незважаючи на те, що у 
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теперішній час вони широко застосовуються в практичній медицині [Бєлєнічев 

І. Ф. та співав., 2002; Горюшко Г. Г. та співав., 2002; Schwedhelm Е. et al., 2003] 

досліджень, присвячених використанню даних препаратів при хронічному 

впливі на організм хлорорганічних феноксисполук, у сучасній літературі 

практично немає. Все вищевикладене зумовлює актуальність наукових 

досліджень у напрямку пошуку засобів фармакологічної корекції наслідків 

хронічного впливу похідних феноксиоцтової кислоти.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана в рамках планової науково-дослідної роботи Вищого державного 

навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» 

(ВДНЗУ «УМСА») МОЗ України та є фрагментом теми «Дослідження 

специфічної фармакологічної активності біологічно активних речовин 

рослинного походження» (№ держреєстрації 0101U001130). Дисертант був 

співвиконавцем вказаної теми. 

Мета та задачі дослідження. Метою роботи є експериментальне 

обґрунтування застосування препаратів антиоксидантів для корекції 

метаболічних та морфологічних порушень при хронічному надходженні 

амінної солі 2,4- дихлорфеноксиоцтової кислоти (2,4-ДА).  

Для досягнення даної мети були поставлені такі задачі: 

1. Вивчити стан ВРПО ліпідів, антиоксидантну забезпеченість, активність 

антиоксидантних ферментів та морфологічні зміни у крові та тканинах печінки, 

мозку і сім’яників у щурів при хронічному надходженні амінної солі 2,4-

дихлорфеноксиоцтової кислоти протягом 15 та 30 діб. 

2. Дослідити вплив синтетичного антиоксиданту тіотриазоліну на стан 

прооксидантно-антиоксидантної системи та морфологічні зміни у крові, 

печінки, мозку та сім’яниках щурів при хронічному надходженні амінної солі 

2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти протягом 15 та 30 діб. 

3. Дослідити вплив синтетичного антиоксиданту мексидолу  на показники 

ВРПО ліпідів, антиоксидантної забезпеченості, активності АФ та на 

морфологічні зміни у крові та тканинах печінки, мозку та сім’яників у щурів 

при хронічному надходженні амінної солі 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти 

протягом 15 та 30 діб. 

4. Вивчити протективні властивості природних антиоксидантів - α-

токоферолу ацетату, аскорбінової кислоти і кверцетину при тривалому впливі 

амінної солі 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти протягом 30 діб. 

5. Дослідити вплив комбінованої фармакотерапії природними 

антиоксидантами - α-токоферолу ацетатом, аскорбіновою кислотою і 

кверцетином на стан прооксидантно-антиоксидантної системи та морфологічні 

зміни у крові, печінці, мозку та сім’яниках щурів при хронічному надходженні 

амінної солі 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти протягом 15 та 30 діб. 

   Об'єкт дослідження – ефективність антиоксидантів за умов хронічного 

надходження пестициду. 

Предмет дослідження – профілактична ефективність застосування 

синтетичних (тіотриазоліну, мексидолу) та природних (α-токоферолу ацетат, 
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аскорбінової кислоти, кверцетину) антиоксидантів у вигляді монопрепаратів та 

у комбінації при хронічному надходженні 2,4-ДА протягом 15 та 30 діб.  

Методи дослідження: фармакологічні, біохімічні, морфологічні та 

статистичні.  

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше встановлено, що 

хронічний вплив пестициду 2,4-ДА протягом 15 та 30 діб призводить до 

активації ВРПО ліпідів у крові та тканинах печінки, мозку і сім’яників, 

зниження антиоксидантної забезпеченості організму експериментальних 

тварин, гальмування активності антиоксидантних ферментів та морфологічних 

змін у тканинах печінки та сім’яників, які мають в основі вільнорадикальний 

механізм. Встановлено тісні кореляційні зв’язки між показниками ВРПО ліпідів 

та ступенем порушення гістологічної структури органів. 

Вперше вивчено вплив синтетичних (тіотриазоліну, мексидолу) та 

природних антиоксидантів (α-токоферолу ацетату, аскорбінової кислоти, 

кверцетину) у вигляді монопрепаратів та у комбінації на метаболічні та 

морфологічні зміни в організмі експериментальних тварин за умов хронічного 

надходження пестициду 2,4-ДА. Введення препаратів привело до зниження 

рівня процесів ВРПО ліпідів у крові, печінки, мозку та сім’яниках, підвищення 

антиоксидантної забезпеченості організму, активності антиоксидантних 

ферментів у порівнянні з показниками тварин, яким вводили тільки пестицид. 

Це сприяє більш ефективному функціонуванню ферментативного ланцюга 

системи антиоксидантного захисту. Спостерігається фармакокоригуюча дія 

антиоксидантів на порушення гістоструктури тканин печінки та сім’яників на 

тлі тривалого впливу 2,4-ДА у порівнянні з даними, що отримані у групі 

тварин, яким вводили тільки токсикант. Максимальну профілактичну 

ефективність за даних умов виявлено при комбінованому застосуванні 

природних антиоксидантів - α-токоферолу ацетату, аскорбінової кислоти та 

кверцетину. Новизна роботи підтверджена патентом України № 17515 від 

15.09.2006 р. «Спосіб лікування та профілактики хронічної інтоксикації 

пестицидами - похідними 2,4-ДA». 

Практичне значення одержаних результатів. Експериментально 

встановлені протекторні властивості синтетичних та природних антиоксидантів  

при хронічному надходженні прооксиданту 2,4-ДА дозволяють рекомендувати 

їх для застосування з метою попередження розвитку патології хімічної етіології 

у осіб, що мають професійний контакт з 2,4-ДА. Зіставлення 

фармакопрофілактичних ефектів досліджених препаратів є експериментальним 

обґрунтуванням доцільності застосування комбінації природних 

антиоксидантів (α-токоферолу ацетату, аскорбінової кислоти та кверцетину) за 

умов хронічної інтоксикації 2,4-ДА. Отримані у роботі матеріали досліджень 

будуть покладені у основу пакету документів доклінічного вивчення 

антиоксидантних препаратів з метою направлення їх у Державний 

фармакологічний центр  МОЗ України для отримання дозволу на  розширення 

показань до застосування цих лікарських засобів у медичній  практиці.   

Результати роботи впроваджені в педагогічний процес кафедри 

експериментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологією та 
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алергологією ВДНЗУ «УМСА», кафедри фармакології, клінічної фармакології 

та фармакоекономіки Дніпропетровської державної медичної академії, кафедр 

фармакології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. 

Пирогова, Львівського національного медичного університету ім. Д. 

Галицького, Луганського державного медичного університету. 

 Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведено патентно-

інформаційний пошук, у тому числі з використанням пошукового індексу 

"Medline" в мережі Internet, аналіз наукової літератури з обраної проблеми,  

визначені мета, задачі дослідження. Також особисто проведено виконання 

експериментального фрагменту роботи, математична обробка отриманих 

результатів та оформлення їх у вигляді таблиць, рисунків, сформульовані  

висновки,  опубліковані основні результати досліджень. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

повідомлені на VI Національному з’їзді фармацевтів України (Харків, 2005);  

IV Національному конгресі геронтологів та геріатрів України (Київ, 2005); ІІ 

науково-практичній конференції молодих вчених та спеціалістів «Актуальні 

проблеми фармакології та токсикології» (Київ, 2005); ІІІ Національному з’їзді 

фармакологів України «Фармакологія 2006 - крок в майбутнє» (Одеса, 2006), І 

науково-практичній конференції «Актуальні питання патології за умов дії 

надзвичайних факторів на організм» (Тернопіль, 2008); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Медична наука-2009» (Полтава, 2009). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 12 наукових праць, у 

тому числі 5 статей у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, 1 

патент України та 6 тез доповідей. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 167 

сторінках комп’ютерного тексту і складається зі вступу, огляду літератури, 

розділу «Матеріали та методи», 3 розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів дослідження, висновків, списку використаних джерел, 

який включає 248 джерел, з них 168 представлені кирилицею, 80 – латиницею. 

Одержані дані представлені у 28 таблицях, робота ілюстрована 58 рисунками (з 

них 10 – мікрофото). 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Материали та методи дослідження. Експериментальне дослідження було 

проведено на 289 щурах-самцях лінії Вістар масою 180-195 г. Всі 

експериментальні досліди на тваринах проводились під контролем комісії з 

біоетики ВДНЗУ «УМСА» (протокол № 74 від 15.09.09 р.). 

Експериментальну модель хронічної інтоксикації відтворювали 

внутрішньошлунковим введенням щурам пестициду 2,4-ДА в дозі 1/10 ЛД50  - 

120 мг/кг один раз на добу протягом 15 та 30 діб. Частина дослідних тварин на 

тлі введення 2,4-ДА отримували препарати з антиоксидантною дією:  

тіотриазолін (АО «Галичфарм»), мексидол (лю’язно наданий проф. Смирновим 

Л.Д., Національний дослідницький центр біологічно активних речовин, Стара 

Купавна, Росія), природні антиоксиданти - α-токоферолу ацетат (ЗАТ 
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«Київський вітамінний завод»), аскорбінова кислота (ЗАТ «Дарниця») та 

кверцетин (ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ») окремо та у комбінації з метою 

дослідження їх профілактичної дії. Групування дослідів  наведено в табл. 1.  

Таблиця 1 

Групування експериментів на щурах 
№ 

гру 

пи 

Токсикант, добова 

доза, шлях 

введення 

Кількість тварин Препарати, добова  доза, 

шлях введення 

Тривалість 

досліду 

    (діб) 
Початок 

 досліду 

Кінець  

досліду  

1. Інтактні 31 31 - - 

2. В 2,4-ДА, 120 мг/кг, 

per os 

22 21 - 15 

3. 2,4-ДА, 120 мг/кг, 

per os 

33 30 - 30 

4. 2,4-ДА, 120 мг/кг, 

per os 

22 22 тіотриазолін 100 мг/кг, 

per os 

15 

5. 2,4-ДА, 120 мг/кг, 

per os 

33 33 тіотриазолін 100 мг/кг,  

per os 

30 

6. 2,4-ДА, 120 мг/кг, 

per os 

22 22 мексидол 50 мг/кг, per os 15 

7. 2,4-ДА, 120 мг/кг, 

per os  

33 32 мексидол 50 мг/кг, per os  30 

8. 2,4-ДА, 120 мг/кг, 

per os 

12 12 -токоферолу-ацетат  

0,01 г/кг; per os  

30 

9. 2,4-ДА, 120 мг/кг, 

per os 

12 12 аскорбінова кислота,  0,02 

г/кг; per os 

30 

10. 2,4-ДА, 120 мг/кг, 

per os 

12 12 кверцетин, 0,02 г/кг;  per os 30 

11. 2,4-ДА, 120 мг/кг, 

per os 

22 22 Комбінація  АО: 

-токоферолу-ацетат (0,01 

г/кг); кверцетин (0,02 г/кг);  

аскорбінова кислота (0,02 

г/к); per os 

15 

12. 2,4-ДА, 120 мг/кг, 

per os 

35 35 Комбінація АО: 

-токоферолу-ацетат (0,01 

г/кг); кверцетин (0,02 г/кг);  

аскорбінова кислота (0,02 

г/кг); per os 

30 

 

Дози препаратів з антиоксидантної активністю відпрацьовано у науковій 

лабораторії біохімії і фармакології антиоксидантів  ВДНЗУ «УМСА» з 

урахуванням мети дослідження – експериментального обґрунтування 

застосування препаратів антиоксидантів для корекції метаболічних та 

морфологічних порушень на тлі  хронічного надходження 2,4-ДА.  

Протягом експерименту здійснювалося оцінювання загальносоматичних 

показників - маси, стану шерсті, рухливості, апетиту та ін.; проводилися 

біохімічні та морфологічні дослідження.  На 15-ту та 30-ту доби у крові та 

тканинах тварин визначали біохімічні показники, які відображають стан ВРПО 

ліпідів, антиоксидантну забезпеченість організму, активність антиоксидантних 
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ферментів. Перелік біохімічних методів досліджень та посилання на відповідну 

літературу наведено в табл. 2. 

 

Таблиця 2 

Біохімічні методи дослідження 
№ 

п/п 

Показник Тканина Методика 

1. Спонтанний гемоліз 

еритроцитів (СГЕ) 

кров Спиричев  В. Б. та спів., 1979 

 

2. ТБК-реактанти печінка, мозок, 

сім’яники 

Гаврилов В. Б. та співав., 1987 

 

3. Дієнові кон’югати кров Воскресенський О. М. та спів., 

1982 

 

4. Супероксиддисмутаза 

(СОД) 

кров, печінка, мозок, 

сім’яники 

Брусов О. С. та спів., 1976 

 

5. Каталаза печінка, мозок, 

сім’яники 

Королюк М. А. та спів., 1988 

 

6. Церулоплазмін кров Колб В. Г., Камышников В. С., 

1976 

7. Аскорбінова кислота 

(АК) 

печінка Трахтенберг І. М., 1998 

 

8. Глютатіон 

(відновлений)  

кров, печінка,  Elman G. L., 1959 

9. Глютатіонредуктаза 

(ГР) 

кров, печінка Pinto R. E., 1969  

10. Глютатіонпероксидаза 

(ГП) 

кров, печінка Власова С. Н. та спів., 1990  

 

11. Глютатіонтрансфераза 

(ГТ) 

кров, печінка Habig W. H., 1974 

 

Структуру тканин  печінки та сім’яників дослідних та контрольних груп 

досліджували за допомогою методів світлової мікроскопії [Костиленко Ю. П. та 

співав., 1998].  

Одержані результати експериментальних досліджень піддавали 

математичній обробці з використанням персонального комп’ютеру Pentium III-

1000 за допомогою програми «Statistica for Windows» версія 6.0, оцінювали 

вірогідність з використанням критерію t Ст’юдента. Розходження вважалися 

достовірними при р<0,05. На основі експериментальних даних проводився 

кореляційний аналіз показників ВРПО ліпідів (дієнових кон’югатів, ТБК-

реактантів) зі ступенем порушення гістостуктури тканин печінки та сім’яників. 

Результати досліджень та їх обговорення. При хронічному введенні 

щурам пестициду 2,4-ДА протягом 15 та 30 діб виявлено розвиток виражених 

загальносоматичних та метаболічних змін у досліджуваних тканинах.  

Під час експерименту загинуло 4 щура: 1 тварина з 2 групи (введення  2,4-

ДА протягом 15 діб) та 3 тварини з 3 групи - при інтоксикації протягом 30 діб. 

Хронічне надходження 2,4-ДА щурам-самцям обумовило зміни 

загальносоматичних показників. Маса тварин  достовірно не змінилась, у них 
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знизився апетит, спостерігалась агресивність, кволість, тьмяна, волога шерсть. 

Залежно від терміну дії пестициду у щурів прогресувало випадіння шерсті, 

знижувалася рухова активність, підвищувалася агресивність.   

При дослідженні біохімічних показників крові та тканин виявлено: 

введення 2,4-ДА протягом 15 та 30 діб  призвело до достовірного зростання 

рівня проміжних продуктів ВРПО ліпідів - дієнових кон’югатів та ТБК-

реактантів (рис. 1).   

 
Рис.1. Рівень ТБК-реактантів у тканинах печінки, мозку та сім’яників 

 У рис. 1-3: * - р<0,05 відносно величин інтактних щурів;  

                                        ** -  р<0,05 відносно величин тварин 2 групи.  

 

На цьому фоні достовірно знизилась антиоксидантна  забезпеченість 

крові та тканин печінки (СГЕ, АК). При вивченні активності відновленого 

глютатіону у тканинах печінки спостерігається підвищення його рівня на 15-ту 

добу інтоксикації та достовірне зниження на 30-ту добу (рис. 2). 

 
Рис. 2. Рівень відновленого глютатіону у тканинах печінки при 

             тривалому надходженні 2,4-ДА 
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Враховуючі, що глютатіон є вагомим компонентом антиоксидантної 

системи [Кузиева Г.З. та співав., 2009], яка адаптивно активізувалась при 

посиленні ВРПО ліпідів, підвищення його рівня при 15-денному введенні 

пестициду може бути компенсаторною, відповідною реакцією на активацію 

ВРПО ліпідів. При збільшенні терміну інтоксикації активність його знижується 

у зв’язку з виснаженням ендогенної системи антиоксидантного захисту.  

Активність антиоксидантних ферментів (АФ) у крові та досліджуваних 

тканинах: СОД, каталази, церулоплазміну (табл. 3) достовірно знизилась  

порівняно з показниками інтактних тварин, але співставлення активності 

досліджених АФ у групах з різним терміном впливу виявило фазні зміни їх 

активності залежно від тривалості введення 2,4-ДА: поряд з прогресивним 

зменшенням їх активності в крові та тканинах при впливі прооксиданта 

протягом 15-і та 30-і діб відсутні достовірні зміни при порівнянні між собою 

величин відповідних груп.  

Таблиця 3 

Вплив пестициду 2,4-ДА на біохімічні показники у крові та тканинах щурів 
Біохімічні показники Інтактні 

(1 група) 

Введення 2,4-

ДА 15 діб 

 (2 група) 

Введення 2,4-

ДА 30 діб 

(3 група) 

Церулоплазмін, од/мл    кров 56,7±3,1 34,5±2,4* 39,8±2,4* 

СОД, % гальмування     кров 

 

                                         печінка 

 

                                         мозок 

 

                                         сім’яники 

78,9±3,2 

 

71,2±3,5 

 

83,4±4,6 

 

74,7±3,1 

62,4±3,1* 

 

54,29±4,9* 

 

70,5±3,8* 

 

59,8±2,7* 

 

57,3±3,7* 

 

57,5±2,6* 

 

59,2±3,7*# 

 

52,23±2,78*# 

 

Каталаза, ммоль/хв·г      печінка 

 

                                          мозок 

                                                               

                                         сім’яники 

 

2,01±0,32 

 

0,204±0,016 

 

0,433±0,03 

1,54±0,02 

 

0,104±0,013* 

 

0,249±0,018* 

 

1,37±0,1* 

 

0,121±0,017* 

 

0,272±0,015* 

 

ГР, мкмоль/хв·г              кров 

 

1,78±0,14 2,41±0,21* 

 

1,32±0,11*# 

ГР, мкмоль/хв·г              печінка 

      

39,35±2,2 52,4±5,1* 33,81±2,7*# 

 

ГП, ммоль/хв·г               кров 

       

122,54±11,3 

 

203,21±12,2* 188,19±9,4* 

 

ГП, ммоль/хв·г              печінка 

      

13,21±1,47 35,79±2,8* 24,6±2,3*# 

 

ГТ, мкмоль/хв·г            кров 

      

2,45±0,2 

 

2,89±0,12* 1,98±0,04*# 

 

ГТ, мкмоль/хв·г            печінка 

      

201,14±12,87 228,3±12,7* 

 

204,1±11,8 

 

Примітки: * - р<0,05 відносно інтактних тварин; 

                  # - р<0,05 відносно тварин 2-ї групи.  
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Підвищення активності глютатіонзалежних ферментів у крові та тканинах 

печінки при введені пестициду протягом 15 діб може бути пов’язано з 

компенсаторною реакцією на підвищення рівня продуктів ВРПО ліпідів, які 

знешкоджуються за участю глютатіонпероксидазної системи та з виходом їх з 

гепатоцитів внаслідок пошкодження клітинних мембран. Але більш тривалий 

вплив токсиканта призводить до «виснаження» захисної глютатіонзалежної 

системи – активність ГР у печінці достовірно знижується порівняно з 

показниками інтактних тварин та тварин 2-ї групи (див. табл. 3). Враховуючі, 

що функція ГР в метаболізмі глютатіону пов’язана з утворенням відновленого 

глютатіону з його окисленої форми, пригнічення її активності призводить до 

зниження рівня відновленого глютатіону та посилення явищ інтоксикації. 

Активність інших ферментів глютатіонзалежної антиоксидантної системи – ГП 

та ГТ при тривалому впливі токсиканту також знижується, що, по-перше,  

пов’язане зі зниженням рівня відновленого глютатіону (вони є «споживачами» 

глютатіону), по-друге – з активацією ВРПО ліпідів (ГП є селенпротеїном, який 

знешкоджує Н2О2, органічні та ліпідні пероксиди) [Бабийчук В. Г., 2007].  

При морфологічних дослідженнях тканин печінки та сім’яників тварин, які 

отримували 2,4-ДА протягом 30 діб, виявлено порушення гістоструктури 

органів. У тканинах печінки порушується структура печінкових балок, ядер, у 

синусоїдах спостерігаються явища повнокров’я, сполучна тканина в стані 

набряку з лімфоплазмоцитарною інфільтрацією, у кровоносних мікросудинах 

визначаються еритроцити у великій кількості з явищами садж-феномену. Отже, 

патологічні зміни у тканинах печінки при інтоксикації пестицидом 2,4-ДА 

призводять до порушення кровообігу, дистрофічних змін гепатоцитів та 

виникнення мікроосередків лімфоцитарних інфільтрацій навколо портальних 

трактів. Ці процеси можуть бути пов’язані з активацією  процесів ВРПО ліпідів 

у тканинах печінки внаслідок гепатотоксичної дії пестициду 2,4-ДА, що 

підтверджується тісними кореляційними зв’язками між показниками ВРПО 

ліпідів та ступенем порушення структури гепатоцитів. Так, встановлено тісний 

прямий кореляційний зв’язок між рівнем ТБК-реактантів у тканинах печінки та 

дистрофічними змінами гепатоцитів r=+0,82; рівень дієнових кон’югатів 

корелює з порушеннями кровообігу r=+0,85.  

При гістологічному дослідженні тканин сім’яників виявлено зміни 

елементів генеративного епітелію та судин мікроциркуляторного русла,  

знизилась кількість сперматозоїдів, порушена стратифікація сперматогеного 

епітелію, спостерігаються явища запалення в інтерстиції. Морфологічні зміни у 

тканинах сім’яників також прямо корелюють з рівнем ВРПО ліпідів: 

встановлений прямий кореляційний зв’язок між рівнем ТБК-реактантів та 

порушеннями мітотичної активності сперматогенного епітелію, r=+0,82; 

присутній також кореляційний зв’язок між рівнем дієнових кон’югатів та 

змінами типової структури клітин сперматогенного епітелію: r=+0,80.  

Щури 4-ї та 5-ї груп отримували тіотриазолін. Введення тіотриазоліну за 

умов хронічного надходження  пестициду 2,4-ДА різної тривалості здійснює  

нормалізуючий вплив на такі ланцюги метаболічних порушень: на рівень ВРПО 
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ліпідів – достовірно знизився вміст дієнових кон’югатів у крові до 6,4±1,3 

мМоль/л  порівняно з показниками контрольної групи 12,1±2,3 мМоль/л та 

рівень продуктів, що реагують з ТБК; на антиоксидантну забезпеченість – 

підвищилась забезпеченість мембран еритроцитів гідрофобними АО (рис. 3), 

вміст АК у тканинах печінки (до 233,09±4,6 мг/кг, р<0,05) та активність 

відновленого глютатіону у крові у 2,1 рази та тканинах печінки у 1,2 рази; на 

активність АФ в організмі експериментальних тварин – достовірне підвищився 

вміст СОД, каталази, церулоплазміну та глютатіонзалежних ферментів крові 

(табл. 4). 

 
Рис. 3. Рівень СГЕ у крові при тривалому надходженні 2,4-ДА та корекції   

            антиоксидантами 

 

Введення  мексидолу щурам 6-ї та 7-ї груп на тлі хронічного надходження 

пестициду 2,4-ДА на протязі 15 та 30 діб привело до гальмування ВРПО ліпідів 

у тканинах та крові - достовірно знизився рівень дієнових кон’югатів до до 

6,04±1,9 мМоль/л (р<0,01), ТБК-реактантів у тканинах печінки у 1,3 рази, мозку 

у 1,4 та сім’яників – у 1,5 разів, підвищився рівень забезпеченості 

еритроцитарних мембран гідрофобними АО (див. рис. 3), гальмувалося падіння 

вмісту АК у тканинах печінки – показники АК дослідної групи наближалися до 

показників інтактних тварин, підвищився рівень відновленого глютатіону у 

крові та тканинах печінки. Також спостерігалося достовірне підвищення 

активності СОД, церулоплазміну та каталази у крові та досліджуваних 

тканинах, окрім активності каталази у тканинах сім’яників, яка залишалася 

достовірно нижче показників тварин інтактної групи. Але активність 

глютатіонзалежних ферментів у крові та тканинах печінки не зазнали 

достовірних змін (див. табл. 4). 

У окремих серіях експерименту проводились дослідження застосування  

природних АО – α-токоферолу ацетату, аскорбінової кислоти та кверцетину 

при хронічній інтоксикації пестицидом 2,4-ДА у вигляді монопрепаратів. 

 

   1 – інтакнті 

    2 - 2,4-ДА 

    3 – 2,4-ДА+тіотриазолін  

    4 – 2,4-ДА+мексидол 

    5 – 2,4-ДА+комбінація природних АО 
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Таблиця 4 

Вплив препаратів антиоксидантів на біохімічні показники дослідних щурів 
Біохімічні показники Тіотриазолін + 

2,4-ДА 

Мексидол + 2,4-

ДА 

Комбінація АО 

+ 2,4-ДА 

Церулоплазмін, од/мл    кров 51,8±2,02# 49,2±2,3*# 49,29±2,23 

СОД, % гальмування     кров 

 

                                         печінка 

 

                                         мозок 

 

                                         сім’яники 

67,05±1,9*# 

 

68,5±2,1# 

 

79,0±3,0# 

 

65,0±2,71*# 

 

66,28±2,9*# 

 

64,7±2,4# 

 

74,8±3,9# 

 

69,07±3,13# 

 

69,71±2,3*# 

 

66,4±4,3# 

 

79,0±3,0# 

 

78,02±2,21# 

 

Каталаза, ммоль/хв·г      печінка 

 

                                          мозок 

 

                                         сім’яники 

1,8±0,04# 

 

0,165±0,01*# 

 

0,34±0,03*# 

2,19±0,2# 

 

0,191±0,012# 

 

0,299±0,04 

2,23±0,15# 

 

0,194±0,014# 

 

0,375±0,042# 

ГР, мкмоль/хв·г              кров 1,64±0,13# 1,52±0,17 1,92±0,2# 

ГР, мкмоль/хв·г              печінка  37,7±2,4# 41,2±2,8# 

ГП, ммоль/хв·г               кров 143,27±8,3# 149,13±7,2# 134,08±8,1# 

ГП, ммоль/хв·г               печінка  17,4±2,1*# 14,2±1,7# 

ГТ, мкмоль/хв·г             кров 2,7±0,16# 2,1±0,9 2,4±0,3 

ГТ, мкмоль/хв·г             печінка  203,9±9,5 181,5±6,7 

Примітки: * - р<0,05 відносно інтактних тварин; 

                  # - р<0,05 відносно тварин контрольної групи.  

 

 У тварин спостерігалось зниження інтенсивності процесів ВРПО ліпідів 

у крові та тканинах печінки і мозку, у цілому підвищилась антиоксидантна 

забезпеченість організму гідрофобними антиоксидантами та активність САЗ. 

Виявлено, що позитивний вплив окремих препаратів на біохімічні показники 

був виражений у меншій мірі, ніж при їх комбінованому застосуванні. 

Тварини 11-ї та 12-ї груп на тлі хронічного введення 2,4-ДА отримували 

препарати природних АО у комбінації: α-токоферолу ацетат, аскорбінову 

кислоту, кверцетин. Тварини добре переносили препарати, смертності у щурів 

цієї групі  не спостерігалося. У дослідних щурів підвищився апетит, зросла 

маса тіла. При біохімічних дослідженнях спостерігається гальмування процесів   

ВРПО ліпідів -  рівень дієнових кон’югатів (6,5±1,9 мМоль/л) наближався до 

показників інтактних щурів 3,8±0,67 мМоль/л (р<0,1), підвищення 

антиоксидантної забезпеченості організму – зниження відсотків СГЕ у крові 

(див. рис. 3), збільшення вмісту АК у 1,2 рази і відновленого глютатіону у 

тканинах печінки та активності АФ – каталази, СОД, церулоплазміну, ГР, ГП, 

ГТ у порівнянні з показниками тварин, яким вводили токсикант (див. табл. 4). 

Протективні властивості комбінації природних АО обумовлені властивостями  
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його компонентів [Сидорова Ю. А. и соавт., 2003; Naumov V. V., 2003;  

Мойбенко А. Г., 2007], а саме: 

- токоферол підтримує процеси ВРПО на рівні фізіологічної норми, що 

обумовлено його взаємодією з вільними радикалами або здатністю зв’язувати 

та інактивувати іони заліза, які є ініціаторами процесів перекисного окислення 

ліпідів. Також у присутності токоферолу підвищується рівень природних АО і 

активізуються ферментативні механізмі антиоксидантного захисту. Крім того, 

на відміну від синтетичних АО, природний токоферол надає більш тривалий 

лікувальний ефект.  

 - аскорбінова кислота гальмує реакції ВРПО ліпідів та відновлює 

антирадикальний ланцюг САЗ - вона відновлює окисленні форми токоферолу 

та інших інгібіторів фенольного типу.  

 - кверцетин має антиоксидантну та антирадикальну активність: утворює 

хелатні сполуки  з іонами металів – каталізаторів пероксидації та взаємодіє з 

вільними радикалами, зменшуючи інтенсивність перекисного окислення 

ліпідів. Крім того, йому притаманні протизапальні властивості, капіляро- та 

мембраностабілізуюча дія, антиульцерогенний, радіо- та кардіопротекторний 

ефекти. 

 Біохімічні зміни при фармакокорекції препаратами АО підтверджуються  

даними морфологічних досліджень. Так, під впливом тіотриазоліну у 

гепатоцитах нормалізується кількість ядер, зменшується кількість ознак 

руйнування структури печінкових балок, знижується ступінь лімфоцитарної 

інфільтрації, проліферації клітин фібробластичного ряду; введення мексидолу 

приводить до зменшення ступеню порушення кровообігу, знижується ступень 

лімфоцитарної інфільтрації та набряк; під впливом комбінованої 

фармакотерапії природними АО нормалізується кровообіг у мікросудинах, не 

спостерігається випадків відшарування ендотелію від базальних мембран, не 

змінюється розмір гепатоцитів, практично не реєструються дистрофічні зміни.  

При гістологічних дослідженнях сім’яників дослідних тварин  

спостерігається поліпшення гістологічної структури тканини порівняно з 

показниками контрольної групи тварин. Введення тіотриазоліну нормалізує 

мітотичну активність сперматогенного епітелію, знижує лімфоцитарну 

інфільтрацію та набряк інтерстиції; під впливом мексидолу  знижуються явища 

гідратації та лімфоїдної інфільтрації, нормалізується кровообіг, але у 

кровоносних судинах зберігаються явища повнокров’я. Застосування комбінації 

природних АО запобігає порушенню мітотичної активності та змінам типової 

структури клітин сперматогеного епітелію, зменшує кількість випадків загибелі 

окремих клітинних елементів; у витих канальцях знижується кількість випадків 

відшарування базальної мембрани, гибелі сустентоцитів та сперматогоній, 

спостерігається також збільшення кількості сперматозоїдів у просвіті 

канальців.  

Зниження ступеню порушень гістологічної структури досліджувальних 

тканин при застосуванні синтетичних (тіотриазолін, мексидол) та природних 

(токоферолу ацетат, аскорбінова кислота, кверцетин у комбінованому 

застосуванні) АО пов’язано з їх антиоксидантними властивостями: патологічні 
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зміни гістоструктури тканин печінки та сім’яників при тривалому впливі 2,4-

ДА мають вільнорадикальний механізм, про що свідчать кореляційні зв’язки 

між показниками ВРПО ліпідів та ступенем морфологічних порушень;  

препарати гальмують вільнорадикальні процеси, нормалізують антиоксидантну 

забезпеченість та підвищують активність АФ, що приводить до зменшення 

порушень гістоструктури досліджуваних тканин.  

Знищуючи пошкоджуючу дію агресивних продуктів ВРПО ліпідів та 

активних форм кисню, комбінована фармакотерапія запобігає розвитку 

морфофункціональних змін, які спостерігаються при хронічній інтоксикації 2,4-

ДА. 

Таким чином, введення антиоксидантних препаратів – синтезованих 

(тіотриазолін, мексидол) та природних – α-токоферолу ацетату, аскорбінової 

кислоти, кверцетину у вигляді монопрепаратів та у комбінації при хронічному 

впливі пестициду 2,4-ДА гальмує розвиток ВРПО ліпідів, підвищує 

антиоксидантну забезпеченість організму та активізує систему 

антиоксидантного захисту. Це приводить до вагомого зменшення 

морфофункціональних змін в організмі. Але необхідно відмітити, що 

досліджувальні препарати відрізняються за силою профілактичного ефекту. У 

цілому, аналіз отриманих даних свідчить про достатньо виражену ефективність 

застосування синтетичних препаратів АО тіотриазоліну та мексидолу в умовах 

хронічного надходження 2,4-ДА терміном 15 та 30 діб; менш ефективним 

виявлено застосування природних АО у вигляді монопрепаратів, а найбільш 

виражені профілактичні властивості спостерігаються при комбінованому 

застосуванні природних АО – α-токоферолу ацетату, аскорбінової кислоти та 

кверцетину.  

 

ВИСНОВКИ 

 У дисертації наведено нове вирішення актуальної проблеми фармакології 

– експериментальне обґрунтування способів фармакокорекції при хронічному 

впливі пестициду – 2,4-ДА з урахуванням механізмів його дії за допомогою 

препаратів - антиоксидантів.  

1. Доведено, що хронічне введення щурам пестициду 2,4-ДА протягом 

15 та 30 діб у дозі 1/10 ЛД50 (120 мг/кг) призвело до розвитку виразних 

загальносоматичних та метаболічних змін: у тварин знизився апетит, залежно 

від терміну впливу пестициду прогресували  агресивність, кволість, погіршення 

стану шерсті. Виявлено інтенсифікацію процесів ВРПО ліпідів: рівень дієнових 

кон’югатів у крові зріс у 3,1 рази, ТБК-реактантів у тканинах печінки на 63 %, у 

тканинах мозку на 58 %, у сім’яниках – на 97 %. Зниження антиоксидантної 

забезпеченості крові і тканин (рівень СГЕ у крові підвищився у 3,8 разів, вміст 

аскорбінової кислоти у тканинах печінки знизився у 1,4 рази) та падіння 

активності антиоксидантних ферментів – СОД (у крові на 27,4 %, у тканинах 

печінки на 19,2 %, мозку – 29,1 %, сім’яників – 30,1 %) каталази (у тканинах 

печінки у 1,6 разів, мозку – у 1,7 разів, у сім’яників – 1,5 разів), церулоплазміну 

(у крові на 29,8 %) та системи глютатіонзалежних ферментів у крові та 

тканинах печінки.  
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2.  Морфологічні дослідження тканин печінки та сім’яників дослідних 

тварин, які отримували 2,4-ДА протягом 30 діб показали порушення 

гістоструктури органів. Ці процеси пов’язані з активацією  процесів ВРПО 

ліпідів у тканинах печінки внаслідок гепатотоксичної дії 2,4-ДА, що 

підтверджується тісними кореляційними зв’язками між показниками ВРО 

ліпідів та ступеню порушення структури гепатоцитів. Так, встановлений  

прямий кореляційний зв’язок між рівнем ТБК-реактантів у тканинах печінки та 

дистрофічними змінами гепатоцитів r=+0,82; рівень дієнових кон’югатів 

корелює з порушення кровообігу r=+0,85. У тканинах сім’яників встановлений 

кореляційний зв’язок між рівнем ТБК-реактантів та порушеннями мітотичної 

активності сперматогенного епітелію r=+0,82, рівнем дієнових кон’югатів та 

змінами типової структури клітин сперматогенного епітелію r=+0,80.   

3. Введення тіотриазоліну у дозі 100 мг/кг при одночасному впливі 

2,4-ДА сприяло зниженню рівня продуктів ВРПО ліпідів, підвищенню  

антиоксидантної забезпеченості організму та активності антиоксидантних 

ферментів. При морфологічних дослідженнях тканин печінки та сім’яників 

спостерігається зменшення ступеню пошкодження гістоструктури тканин: 

відсутні дистрофічні зміни гепатоцитів, явища повнокров’я простежуються в 

окремих випадках; у сім’яниках явищ стратифікації сперматогеного епітелію не 

спостерігається. 

4.  Введення мексидолу у дозі 50 мг/кг на тлі інтоксикації 2,4-ДА 

позитивно впливало на загальносоматичні показники тварин. Під час 

експерименту збільшилась вага тварин. При біохімічних дослідженнях 

виявлено зниження рівня показників ВРПО ліпідів у тканинах та крові, 

стабілізація антиоксидантної забезпеченості організму і відновлення активності 

антиоксидантних ферментів, але активність глютатіонзалежних ферментів у 

крові та тканинах печінки та каталази у тканинах сім’яників не зазнали 

достовірних змін. Морфологічні дослідження тканин печінки та сім’яників 

підтверджують зменшення ступеню пошкодження гістоструктури тканин.  

5. При введені тваринам природних антиоксидантів на тлі 

надходження 2,4-ДА протягом 30 днів у вигляді монопрепаратів: α-токоферолу 

ацетату у дозі 0,01 г/кг маси, аскорбінової кислоти у дозі 0,02 г/кг маси  та 

кверцетину у дозі 0,02 г/кг маси спостерігаються зміни біохімічних показників 

у порівнянні з даними контрольної групи тварин: зниження інтенсивності 

процесів ВРПО ліпідів, нормалізація показників антиоксидантної 

забезпеченості організму (СГЕ та відновленого глютатіону у печінці) та 

активності антиоксидантних ферментів (СОД у крові та тканинах печінки та 

мозку).  

6. Введення тваринам комбінації природних АО за умов тривалого  

надходження 2,4-ДА привело до нормалізації загальносоматичних та 

біохімічних показників, а саме:  у дослідних щурів підвищився апетит, зросла 

маса тіла, спостерігалась нормалізація  показників, відражаючих стан ВРПО 

ліпідів (рівень дієнових кон’югатів знизився у 1,9 разу, ТБК реактантів у 

печінці – на 23,7 %, мозку – на 30,8 %, у сім’яниках на 44,9 %), підвищення 

антиоксидантної забезпеченості організму та активності АФ – каталази, СОД (у 
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крові на 17,8 %, у тканинах печінки на 15,5 %, мозку – 33,4 %, у сім’яниках на 

49,4 %), церулоплазміну (у крові на 23,8 %), ГР, ГП, ГТ. При дослідженні 

морфологічних змін у тканинах печінки та сім’яників спостерігається 

поліпшення гістологічної структури у порівнянні з даними контрольної групи 

тварин.  

7. Отримані результати являються експериментальним 

обґрунтуванням застосування препаратів АО з профілактичною метою при 

тривалому надходженні амінної солі 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти. На тлі 

хронічного введення 2,4-ДА найбільш ефективна фармакопрофілактична дія 

спостерігається при комбінованій фармакотерапії природними АО – α-

токоферолу ацетату, аскорбінової кислоти та кверцетину.  
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 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

фахом 14.03.05 – фармакологія. – Одеський державний медичний університет 

МОЗ України, Одеса, 2010. 

 Дисертація присвячена експериментальному обґрунтуванню доцільності 

застосування препаратів з антиоксидантною дією: синтетичних – тіотриазоліну, 

мексидолу та природних – α-токоферолу, аскорбінової кислоти і кверцетину у 

вигляді монопрепаратів та у комбінації з метою фармакологічної корекції 

біохімічних, функціональних та морфологічних змін при хронічної інтоксикації 

пестицидом амінної солі 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти (2,4-ДА). 

 Введення щурам-самцям 2,4-ДА у дозі 120 мг/кг (1/10 LD50) привело до 

активації вільнорадикального перекисного окислення ліпідів, зниження 

антиоксидантної забезпеченості організму, пригнічення активності 

антиоксидантних ферментів у крові та тканинах печінки, мозку та сім’яників. 

Виявлені морфологічні зміни у тканинах печінки та сім’яників. Введення 

синтетичних – тіотриазоліну (100 мг/кг), мексидолу (50 мг/кг) та природних – 

α-токоферолу ацетату (0,01 г/кг), аскорбінової кислоти (0,02 г/кг), кверцетину 

(0,02 г/кг) антиоксидантів (АО) окремо та у комбінації на тлі хронічного 

надходження 2,4-ДА гальмує розвиток перекисного окислення ліпідів, 

підвищує  антиоксидантну забезпеченість організму та активізує систему 

антиоксидантного захисту. Це приводить до вагомого зменшення 

морфофункціональних змін в організмі дослідних тварин. Але необхідно 

відмітити, що досліджувані препарати відрізняються за силою профілактичного 

ефекту. У цілому, аналіз отриманих даних свідчить про достатньо виражену 

ефективність застосування синтетичних препаратів АО тіотриазоліну та 

мексидолу в умовах хронічної інтоксикації 2,4-ДА терміном 15 та 30 діб; менш 

виражений ефект спостерігається при застосуванні монопрепаратів природних 

АО, а найбільш вираженими профілактичними властивостями володіє 

комбінація природних АО – токоферолу ацетат, аскорбінова кислота та 

кверцетин, що дає змогу розширити показання до їх застосування при хронічної 

інтоксикації пестицидами, зокрема, 2,4-ДА.  

Ключові слова: антиоксиданти, пестициди, інтоксикація. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Цветкова Я.А. Применение антиоксидантов для коррекции 

метаболических нарушений при хроническом поступлении аминной соли 

2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (экспериментальное исследование). – 

Рукопись. 

 Диссертация на соискание учёной степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.03.05 – фармакология. – Одесский государственный  

медицинский университет МЗ Украины, Одесса, 2010. 

 Диссертация посвящена экспериментальному обоснованию  

целесообразности применения препаратов с антиоксидантным действием: 

синтетических – тиотриазолина и мексидола и природных – α-токоферола, 
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аскорбиновой кислоты и кверцетина по отдельности и в комбинированном  

применении с целью фармакологической коррекции биохимических, 

функциональных и морфологических изменений, которые возникают при 

хронической интоксикации пестицидом - аминной солью 2,4-

дихлорфеноксиуксусной  кислоты (2,4-ДА). 

Длительное введение лабораторным крысам 2,4-ДА в дозе 120 мг/кг (1/10 

LD50) привело к активации процессов свободнорадикального перекисного 

окисления липидов, снижению антиоксидантной обеспеченности организма и 

угнетению активности антиоксидантных ферментов в крови и тканях печени, 

мозга и семенников. При морфологическом исследовании тканей печени и 

семенников выявлены изменения гистоструктуры органов: в гепатоцитах - 

нарушения кровообращения, дистрофические изменения, воспалительные 

реакции в портальных трактах. При исследовании ткани семенников выявлены 

изменения элементов генеративного эпителия и сосудов микроциркуляторного 

русла, снизилось количество сперматозоидов, нарушена стратификация 

сперматогенного эпителия, присутствуют явления воспаления в интерстиции. 

Эти процессы могут быть связаны с активацией свободнорадикального 

перекисного окисления липидов в исследуемых тканях, что подтверждается 

тесными корреляционными связями между показателями  

свободнорадикального перекисного окисления липидов и степенью нарушения  

гистоструктуры органов. Введение тиотриазолина в дозе 100 мг/кг на фоне 

хронической интоксикации 2,4-ДА способствовало снижению уровня 

продуктов свободнорадикального перекисного окисления липидов, 

торможению падения антиоксидантной обеспеченности организма и 

нормализации активности антиоксидантных ферментов. При морфологических 

исследованиях тканей печени и семенников наблюдается уменьшение степени 

повреждения гистоструктуры тканей: отсутствуют дистрофические изменения 

гепатоцитов, изредка наблюдаются явления полнокровия; в семенниках 

повышается количество сперматозоидов, стратификации сперматогеного 

эпителия не наблюдается. При введении мексидола в дозе 50 мг/кг на фоне 

хронической интоксикации 2,4-ДА наблюдается снижение уровня показателей 

свободнорадикальных процессов в тканях и крови, стабилизация 

антиоксидантной обеспеченности и улучшение активности антиоксидантных 

ферментов. Морфологические исследования ткани печени и семенников 

подтверждают уменьшение степени повреждения гистоструктуры тканей. 

Введение животным комбинации природных антиоксидантов на фоне 

хронической интоксикации 2,4-ДА привело к выраженным 

морфофункциональным и биохимическим изменениям, а именно:  у опытных 

животных повысился аппетит, возросла масса тела, наблюдалась нормализация  

показателей свободнорадикального перекисного окисления липидов, 

антиоксидантной обеспеченности организма и активности антиоксидантных 

ферментов. При морфологических исследованиях тканей печени и семенников 

наблюдается  нормализация структурных элементов по сравнению с 

гистоструктурой  контрольной группы животных: в  гепатоцитах снижается 

степень дистрофических нарушений, нормализуется количество ядер, 
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уменьшается проявление нарушения структуры печеночных балок. В тканях 

семенников уменьшается  количество отслоений базальной мембраны, гибели 

сустентоцитов и сперматогоний, увеличивается количество сперматозоидов в 

просвете канальцев. Анализ экспериментальных данных свидетельствует об 

эффективности применения синтетических препаратов: тиотриазолина и 

мексидола в условиях хронической интоксикации 2,4-ДА, но наиболее 

выраженными профилактическими свойствами обладает комбинированная 

фармакотерапия природными антиоксидантами – токоферола ацетат, 

аскорбиновая кислота и кверцетин (при их изолированном применении  эффект 

не столь выражен). Это дает обоснования к расширению показаний к 

применению комбинированной фармакотерапии природными АО при 

хронической интоксикации пестицидами, в частности, 2,4-ДА  

Ключевые слова: антиоксиданты, пестициды, интоксикация. 

 

ANNOTATION 

 Tsvetkova Ya.A. Application of antioxidants for the correction of 
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 Dissertation is devoted the experimental ground of expedience of application of 

preparations with an antioxidant action: synthetic – tiotryazolinu and meksydolu and 

natural - α-tocopherol, ascorbic acid and quercetin separately and in a complex with 

the purpose of pharmacological correction of biochemical, functional and 

morphological changes at chronic intoxication by pesticide of 2,4-DА. 

 Introduction to the experimental rats of 2,4-DА in the dose of 120 mg/kg (1/10 

LD50) resulted in activating of a free-radical peroxide lipid oxidization, decline of 

antioxidant material well-being of organisme and oppression of activity of 

antioxidant enzymes in blood and tissues of liver, brain and testicles. It caused 

general somatic and morphological changes in tissues of liver and testicles. 

Introduction of preparations with antioxidant activity – tiotryazolinu (100 mg/kg), 

meksydolu (50 mg/kg), natural antioxidants – α-tocopherol acetate (0,01 gr/kg), 

ascorbic acid (0,02 gr/kg) and quercetin (0,02 gr/kg) separately and in a complex on a 

background the chronic receipt of 2,4-DА brakes development of a free-radical 

peroxide lipid oxidization, promote antioxydant material well-being of organism and 

activate the system of antioxydant defence. It results in the ponderable diminishing of 

morphofunctional changes in an organism. But it is necessary to mark, that 

researched preparations differ after force of prophуlactic effect: the analysis of 

experimental data testifies for the expressed enough efficiency of synthetic 

antioxidants - tiotryazolinu and meksydolu on a background chronic intoxication of 

2,4-DА; the less expressed effect is observed at application of separate preparations 

of complex of antioxidants, the most expressed treat-prophylactic properties are 

owned by the complex of natural antioxidants.  
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