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были ниже в 1 группе соответственно на 46 и 65%,

что свидетельствует о снижении интенсивности ме#

таболизма КА с образованием ВМК и ГВК. 

Выводы. Таким образом, видно, что функцио#

нальная активность САС выше в группе лиц,

контактирующих с вредными и опасными фак#

торами пожара. При этом преобладала актив#

ность гормонального звена реагирования САС,

наблюдалось нарушение адекватности инактива#

ции аминов уровню их секреции. Изменение об#

мена НА и ДА, которые являются нейромедиато#

рами, отражает функциональную активность пе#

риферических отделов САС, но и изменение де#

ятельности катехоламинергических структур го#

ловного мозга и может являться ранним диаг#

ностическим признаком развития профессио#

нально обусловленных нейропатий , что необхо#

димо учитывать при проведении медико#психо#

логической реабилитации данного контингента.
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Актуальність. Оцінка токсикологічних харак#

теристик оригінальних лікарських засобів є

невід`ємним етапом доклінічних досліджень та

дозволяє отримати інформацію щодо безпеч#

ності/небезпечності нових ліків для здоров'я в

умовах короткотривалого прийому високих доз. 

Метою даної роботи було вивчення гострої

токсичності нового гомеопатичного препарату —

гранул циклорин на основі Цикламена євро#

пейського (Cyclamen europeum), призначеного

для лікування алергійного риніту.

Матеріали та методи дослідження. З метою

відтворення клініки гострого отруєння і для визна#

чення LD50 гостру токсичність гранул циклорин

вивчали на 24#х статевозрілих білих нелінейних

щурах самціях масою 180#200 г та самках масою

160#180 г за умов однократного внутрішньошлун#

кового введення, відповідно до рекомендацій ДФЦ

МОЗ України. Гранули циклорин уводили в вигляді

водного розчину за допомогою металевого зонду.

Шлях уведення обраний відповідно до передбачу#

ваного способу застосування препарату в клінічній

практиці. Відповідно до рекомендацій при визна#

ченні гострої токсичності лікарських препаратів

максимальною є доза ІV класу токсичності з ураху#

ванням шляху введення. Для внутрішньошлунко#

вого (в/ш) введення ця доза складає 5000 мг/кг, та є

лімітуючою при визначенні гострої токсичності

при такому шляху введення досліджуваного препа#

рату. Зважаючи на це, визначення гострої токсич#

ності досліджуваного препарату відразу починали з

дози 5000 мг/кг на щурах. Спостереження за твари#

нами проводили протягом двох тижнів. Ступінь

токсичності досліджуваного препарату оцінювали

за зміною загального стану тварин, летальністю,

впливом на динаміку маси тіла тварин та масові ко#

ефіцієнти внутрішніх органів. 

Результати. Як показали проведені дослідження

після в/ш введення гранул циклорин в дозі 5000

мг/кг загибель тварин не спостерігали: тварини бу#

ли охайними, мали задовільний апетит, нормально

реагували на звукові і світлові подразники, проце#

си сечовиділення і дефекації були у нормі, пору#

шення дихання та судом не спостерігали. Небажа#

них ефектів при введенні досліджуваного препара#

ту в кількості, еквівалентній дозі 5000 мг/кг не

відмічали. При оглядовому дослідженні стану

шкіри, слизових оболонок фізіологічних отворів та

під час розтину та макроскопічному дослідженні

внутрішніх органів щурів, яким уводили досліджу#

ваний препарат, ознак подразнення, запалення

або інших проявів патологічних процесів не вияв#

лено. За розміром, кольором, консистенцією, а та#

кож розташуванням внутрішніх органів дослідні

щури не відрізнялися від інтактних тварин.

Дослідження динаміки маси тварин також показа#

ло відсутність токсичного впливу гранул циклорин

у дозі 5000 мг/кг при одноразовому в/ш введенні

білим нелінейним статевозрілим щурам.

Дослідження масових коефіцієнтів внутрішніх ор#

ганів показало достовірне підвищення масового

коефіцієнту печінки у самиць та правої нирки у

самців, однак, відхилення зазначених показників

знаходяться в межах фізіологічної норми, що

свідчить про відсутність токсичного впливу гранул

циклорин на масові коефіцієнти органів у дозі

5000 мг/кг при одноразовому в/ш введенні щурам. 

Висновки. Таким чином, у результаті проведе#

ного дослідження встановлено, що одноразове

введення гранул циклорин дозою 5000 мг/кг не

приводить до загибелі тварин, не впливає на ма#

сові коефіцієнти внутрішніх органів, що вказує

на відсутність значимої токсичної дії досліджува#

ного препарату в даній дозі та характеризує його

як відносно нешкідливий (V клас токсичності,

LD50>5000 мг/кг) відповідно до загальноприй#

нятої токсикологічної класифікації речовин.
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Отруєння алкоголем та його сурогатами нале#

жать до найбільш поширених інтоксикацій. Ста#

тистичні дані свідчать, що смертність від при#
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