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ЗВІТ ПРО ДОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІТОКОМПЛЕКСІВ ДЛЯ ДРІБНИХ ДОМАШНІХ ТВАРИН

РЕФЕРАТ
Звіт про НДР: 114 с., 42 табл., 8 джерел.

АЮРВЕДА, ФІТОКОМПЛЕКС, ДОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ,                                               
ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ, ХРОНІЧНА ТОКСИЧНІСТЬ, ЩУРИ

Об’єкт дослідження – фітокомплекси виробництва віт- 
чизняної компанії «АММА ЛАЙФ САЄНСІЗ», формулу 
яких складено відповідно до основних принципів індій-
ської системи медицини Аюрведа: «Пурісан Вет», «Імуно 
Вет», «Крумі Вет», «Мансі Вет», «Карді Вет», «Ревма Вет», 
«Фемі Вет», «Глюко Вет».

Мета роботи – проведення доклінічних досліджень вітчизня-
них аюрведичних фітокомплексів з визначенням показників 
їх гострої і хронічної токсичності для лабораторних тварин.

Висвітлено результати досліджень в ході яких показано, що 
досліджувані фітокомплекси не спричиняють загибелі після 
їхнього внутрішньошлункового уведення білим лаборатор-
ним мишам у кількості, що відповідає дозі 5000 мг/кг маси 
тіла. Отже, відповідно до класифікації речовин за токсичністю 
фітокомплекси за ступенем токсичності належать до V класу 
токсичності (Практично нетоксичні, DL505001-15000 мг/кг 
маси тіла).

За тривалого уведення (впродовж 30 діб) білим неліній-
ним щурам досліджуваних фітокомплексів разом з пит-
ною водою в дозі 30 мг/кг не встановлено виражених змін 
поведінкових реакцій, стану нервової системи, кількості 

спожитих кормів та води. Загибелі тварин не відзнача-
ли. Вагові коефіцієнти внутрішніх органів нирок, печінки 
й серця у тварин дослідних груп не зазнавали виражених 
змін порівняно з показниками тварин контрольної групи, 
що свідчить про відсутність вираженого токсичного орга-
нотропного впливу.

Морфологічні показники крові щурів за уведення фітокомп-
лексів упродовж 30 діб характеризувалися тенденцією до 
збільшення концентрації гемоглобіну крові та вмісту його 
у еритроцитах та еритроцитарній масі на 9-16%. Виражених 
змін лейкограми не відмічали. Біохімічні показники крові 
лабораторних щурів за дослідження тривалої дії фітокомп-
лексів не виходили за межі фізіологічних параметрів, що 
вказує на відсутність негативного впливу на функціональ-
ний стан печінки та нирок.

Відсутність вираженої гострої і хронічної токсичності до-
сліджуваних фітокомплексів вказує на можливість безпеч-
ного їх застосування тваринам за відповідних показань 
для кожного із препаратів, а також на можливість дозволу 
на їх практичне застосування після клінічних досліджень 
і реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства.



ВСТУП

Рослини використовуються в оздоровчих і медичних цілях 
протягом декількох тисяч років і до сьогоднішнього дня. Кіль-
кість вищих видів рослин на Землі становить близько 250 тис. 
За оцінками, від 35 до 70 тис. видів у той чи інший час вико-
ристовувались у деяких культурах для лікарських цілей. Рос-
линні лікарські засоби часто використовуються для надання 
першої допомоги та основної медичної допомоги, як людям, 
що живуть у віддалених районах, де це єдина доступна медич-
на послуга. Навіть у тих областях, де доступна сучасна меди-
цина, інтерес до лікарських засобів рослинного походження 
та їх використання в останні роки стрімко зростає. Лікарські 
рослини є важливими джерелами фармацевтичного вироб-
ництва. Значні відсотки фармацевтичного ринку становлять 
лікарські рослини та лікарські засоби рослинного походжен-
ня. Зважаючи на значний досвід у лікування рослинними за-
собами захворювань людини, не дивно, що у ветеринарній 
медицині також використовують препарати з лікарських рос-
лин. У ветеринарній медицині використовуються ті ж самі ді-
ючі речовини (атропін, дігітоксин), відмінні лише доза, спосіб 
застосування та протокол лікування.

Традиційна індійська медицина (або Аюрведа) набуває все біль-
шої популярності на Заході. Хоча традиційна медицина домінує 
у багатьох сферах на цьому ринку, вона не завжди перевершує 
традиційні аюрведичні підходи. Зазвичай пацієнти добре реа-
гують на аюрведичні методи лікування, відчуваючи зменшен-
ня, а іноді навіть припинення симптомів. Препарати на основі 
рослин відіграють головну роль у процесі аюрведичного лі-
кування. Головна особливість рослинних препаратів – регу-
ляторний вплив, а не пригнічуючий, замісний чи симптома-
тичний принцип, який полягає в підтримці і мобілізації різних 
систем аутозахисту: імунної, ендокринної, детоксикаційної, 
нейрорегуляторної, в реалізації лікувальної дії ендогенних ме-
таболітів. Виготовлені з лікарських рослин препарати мають 
свої характерні особливості: поступовий, повільний розвиток 
терапевтичного ефекту, м’яка, помірна дія, як правило, тільки 
пероральне введення або зовнішнє застосування. 

Сьогодні захворювання тварин зазнали значних змін як за 
структурою, так і за тяжкістю. На перше місце виходять хроніч-
ні захворювання шкіри, органів травлення, видільної системи, 
найбільш часто зустрічаються хронічні порушення роботи 
нирок, печінки. Велике значення в лікуванні має багатобічна 
дія лікарських рослин. Вона обумовлюється діючими речо-
винами рослин: алкалоїдами, глікозидами, дубильними ре-
човинами, сапоніни, гіркотами, пігментами, флавоноїдами, 
ефірними маслами, слизу, смолами, бальзамами, фермен-
тами, полісахариди, органічними кислотами, фітонцидами, 
вітамінами, антибіотиками, мінеральними речовинами.

ТОВ «АММА ЛАЙФ САЄНСІЗ» розроблено ряд препаратів, 
які використовують як добавки комплексу біологічно-ак-
тивних речовин рослинного походження до раціону до-
машніх тварин із метою створення оптимальних дієтоло-
гічних умов для підтримки нормального функціонування 
різних систем та органів організму. 

Впровадження в практику нових препаратів і кормових до-
бавок потребує суворого токсикологічного контролю, який 
передбачає вивчення гострої та хронічної токсичності, ку-

мулятивних властивостей, побічної негативної дії й наслід-
ків після тривалого застосування, а також наявності ембріо-
токсичності, терато-, мута- й алергогенної дії.

Дослідження токсичності нових ветеринарних лікарських за-
собів заведено починати з гострого досліду, тобто одержання 
інформації щодо небезпечності досліджуваної речовини для 
здоров’я в умовах короткотривалої дії, у результаті проведен-
ня якого передбачається отримання даних про смертельні 
дози та концентрації (отримані ефекти). При одноразовому 
уведенні визначають параметри токсичності та симптоми го-
строго отруєння. Отже, метою вивчення гострої токсичності 
є встановлення токсичної дії препарату при одноразовому 
введенні в організм тварин і встановлення максимально то-
лерантних, токсичних і смертельних доз. У діапазоні смер-
тельних доз основним показником токсичності речовини є 
найбільш статистично точна величина, яка викликає заги-
бель, або ефект у 50% піддослідних тварин (DL50, CL50). 

Ці дані можуть уважатися основою для визначення класу 
токсичності та є першим кроком до встановлення режимів 
дозування при проведенні досліджень підгострої, хроніч-
ної, специфічної токсичності й інших випробувань, а також 
можуть надавати первинну інформацію про токсичну дію 
препарату або фармакологічної речовини.

ВИЗНАЧЕННЯ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ «ІМУНО ВЕТ»

Методика визначення гострої токсичності «ІМУНО ВЕТ» 
при введенні в шлунок лабораторним мишам

При проведенні досліджень із визначення токсичності пре-
парату застосовували методику, викладену у виданні «До-
клінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів» за 
редакцією доктора ветеринарних наук, академіка І. Я. Ко-
цюмбаса, схваленого на засіданні вченої ради Державного 
науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних 
препаратів та кормових добавок (25.08.2004 р., протокол 
№ 8) та науково-технічної ради Державного департаменту 
ветеринарної медицини (19.12.2004 р., протокол № 2). 

Слід зазначити, що єдиної класифікації хімічних речовин 
за їх токсичністю немає. Принаймні основних із них є дві: 

1) класифікація хімічних речовин за ступенем небезпечності 
(згідно з ГОСТ 12.1.007-76 «Шкідливі речовини. Класифікація 
та загальні вимоги нешкідливості») із поділом на 4 класи 
токсичності; 

2) класифікація речовин за токсичністю з поділом на 6 кла-
сів (табл. 1).

Класифікація, що існує для пестицидів, також може бути прий- 
нята й для хімічних сполук або елементів, які мають виражену 
біологічну активність. За певних експериментальних умов 
будь-яка речовина, уведена в досить великій кількості, здатна 
спричинити токсичну дію. Тому лімітуючим показником за ви-
значення гострої токсичності є максимальна доза четвертого 
класу токсичності (малотоксичні речовини). Якщо через низь-
ку токсичність лікарського засобу не можна визначити DL50, 
варто вказати максимальну дозу, яка була уведена тваринам. 

«Імуно Вет» випускається у формі капсул, що містять 160 мг 
(для котів та собак дрібних порід) або 800 мг (для собак се-
редніх і великих порід) фітокомплексу.

____________________________________________________________________________
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Таблиця 2. Протокол результатів гострого досліду за введення лабораторним мишам внутрішньошлунково «Імуно Вет»

Група Препарат, доза
Кількість 
тварин у 
групі

Кількість загиблих тварин
За добами

Всього У 
процентах

Середній термін 
загибелі, год1 2 3 15

І Контроль, 
дистильована вода 10 0 0 0 – 0 0 –

ІІ Імуно Вет, 5000, мг/кг 10 0 0 0 – 0 0 –

____________________________________________________________________________
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Передбачаючи невисоку токсичність досліджуваного пре-
парату, для визначення гострої токсичності з метою пере-
вірки нами обраний лімітуючий показник: 5000 мг/кг маси 
тіла, який відповідає четвертому класу токсичності згідно з 
класифікацією хімічних речовин за ступенем небезпечності 
(згідно з ГОСТ 12.1.007-76 «Шкідливі речовини. Класифікація 
та загальні вимоги нешкідливості»), а згідно з класифікаці-
єю речовин за токсичністю з поділом на 6 класів – V класу 
токсичності (Практично нетоксичні, DL50 5001-15000 мг/кг 
маси тіла).

Для досліджень використовували самців лабораторних 
мишей з середньою масою тіла 20 г (відхилення ± 1,0 г). 
Тварин перед проведенням досліджень утримували на ка-
рантині упродовж 14 діб. Утримання мишей у клітках у при-
міщенні за температури 18–22°C, годівля – стандартний 
гранульований корм. Водопій не обмежували. За 4 години 
до уведення досліджуваного препарату було припинено 
годівлю й напування тварин, які до цього мали постійний 
вільний доступ до корму й води. Безпосередньо перед 
уведенням препарату кожну тварину зважували. У досліді 
було використано 20 тварин, яких розподілили на 2 групи 
по 10 тварин у кожній (контрольна та дослідна), сформова-
них методом аналогів. За тваринами здійснювали цілодо-
бове спостереження впродовж перших 24 годин із початку 
уведення препарату з наступним наглядом до 15 доби.

Тварини першої групи слугували контролем. Їм уводили в 
шлунок за допомогою металевого зонду (ін’єкційна голка з 
наплавленим оловом) дистильовану воду в кількості 0,1 мл. 

Тваринам дослідної групи вводили препарат «Імуно  Вет» у 
кількості 0,1 г. Для уведення внутрішньошлунково порошок 
із суміші фітоекстрактів після розкриття капсули препара-
ту змішували з дистильованою водою у співвідношенні 1:3 і 
вводили отриману суспензію мишам у кількості 0,4 мл, що 
відповідає дозі препарату 5000 мг/кг маси тіла. 

Результати дослідження гострої токсичності

Реакція тварин дослідних груп на уведення препарату була 
такою ж, як і тварин контрольної групи на уведення води: 
реакція на стрес від проведених із тваринами маніпуляцій. 
Спостерігалося незначне збудження в дослідних тварин 
упродовж перших хвилин із наступним їх заспокоєнням. 
Спраги не відзначали.

Зміни загального стану тварин, спричинені уведенням до-
сліджуваних препаратів, спостерігали через 1 год у тварин 
дослідної групи. У більшості дослідних тварин відзначали 
зменшення рухової активності, але із збереженою реакцією 
на зовнішні подразники (світло, звук). Корм і воду за вказа-
ний період спостереження тварини не вживали. Упродовж 
години стан тварин залишився практично незмінним. Че-
рез 1 год після уведення препарату миші активізувалися, 
їх стан покращав. Тварини дослідної групи за станом та 
поведінкою майже не відрізнялися від тварин контрольної 
групи. За подальшого спостереження через 24, 48 і 72 год 
та впродовж наступних 12 діб до завершення експерименту 
стан тварин залишався незмінним, вони були активними й 
добре вживали корм і воду. Загибелі не відзначали (табл. 2).

Таблиця 1. Класифікація речовин за токсичністю [1, стор. 141]

Клас 
токсичності Ступінь токсичності

DL50, мг/кг маси тіла
внутрішньо-
шлункове 
введення

нанесення на 
шкіру

підшкірне 
введення

внутрішньо-
черевне 
введення

І Надзвичайно токсичні < 1 < 5 < 0,3 < 0,2
ІІ Високотоксичні 1–50 5–43 0,4–15 0,3–10
ІІІ Помірно токсичні 51–500 44–350 16–150 11–100
ІV Малотоксичні 501–5000 351–2820 151–1500 101–1000
V Практично нетоксичні 5001–15000 2821–22600 1501–4500 1001–3000
VІ Відносно нешкідливі >15000 >22600 >4500 >3000

Висновки

1. Фітокомплекс «Імуно Вет» не спричиняє загибелі після 
його внутрішньошлункового уведення білим лабораторним 
мишам у кількості, що відповідає дозі 5000 мг/кг маси тіла.

2. Відповідно до класифікації речовин за токсичністю з поділом 
на 6 класів «Імуно Вет» за результатами визначення гострої 
токсичності після його внутрішньошлункового уведення білим 
лабораторним мишам належить до V класу токсичності (Прак-
тично нетоксичні, DL50 5001-15000 мг/кг маси тіла).



____________________________________________________________________________
ЗВІТ ПРО ДОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІТОКОМПЛЕКСІВ ДЛЯ ДРІБНИХ ДОМАШНІХ ТВАРИН

ВИЗНАЧЕННЯ ХРОНІЧНОЇ ТОКСИЧНОСТІ                          
ФІТОКОМПЛЕКСУ «ІМУНО ВЕТ»

Методика проведення досліджень

Основою хронічних токсикологічних досліджень є вияв-
лення ступеня шкідливої дії препарату за умов довготри-
валого уведення в організм піддослідних тварин, установ-
лення найбільш чутливих органів і систем організму. За 
проведення хронічного досліду виникає багато суперечок 
щодо тривалості уведення, термін наступного спостере-
ження, частота обстежень тварин, вид тварин. При цьому 
можна брати за основу термін життя лабораторних тварин 
і визначати тривалість експерименту як 10% від тривалості 
життя. Для мишей це становить 2–2,5 місяці. Хоча у фар-
макології більшість учених вважають хронічним отруєн-
ням 30-добовий експеримент. Слід при цьому мати на ува-
зі, що на початку досліду відзначається стадія первинної 
декомпенсації, яка зазвичай настає в перші доби дії й зни-
кає через 7–14 діб, проте часто стадія компенсації настає 
раніше ніж через тиждень.

У хронічному досліді було використано 12 лабораторних 
нелінійних білих щурів з середньою масою тіла 260 г, яких 
розділили на 2 групи по 6 тварин у кожній:

1 група – контрольна;

2 група – випоювання води з досліджуваним фіто- 
комплексом.

Кількість фітокомплексу «Імуно Вет» розраховували орієн-
туючись на рекомендовану виробником лікувально-профі-
лактичну дозу: 30 мг/кг маси тіла та споживання тварина-
ми питної води, яке було визначене за період 2-тижневого 
карантину перед початком дослідження. Для цього 160 мг 
досліджуваного фітокомплексу (вміст однієї капсули) змі-
шували з 1040 мл води. Щоденно для випоювання готували 
свіжі розчини.

За тваринами вели щоденне спостереження. Кожні 10 діб 
тварин зважували. Після завершення експерименту ви-
значали гематологічні й біохімічні показники крові тварин 
та вагові коефіцієнти внутрішніх органів (печінки, сер-
ця, нирок та селезінки). Уважають, що зміни з боку маси 
тіла, вагових коефіцієнтів печінки та нирок, встановлен-
ня патології печінки та нирок у 96% випадків дозволяють 
установити межі рівня впливу досліджуваних речовин на 
відповідні органи.

Гематологічні дослідження проводили за допомогою авто-
матичного гематологічного аналізатора згідно з інструк-
цією до приладу. У цільній стабілізованій ЕДТА крові одра-
зу після її відбору визначали наступні показники: кількість 

лейкоцитів, кількість та процентний вміст лімфоцитів, мо-
ноцитів та гранулоцитів, кількість еритроцитів, вміст ге-
моглобіну крові, гематокритний показник, середній об’єм 
еритроцитів, середній вміст гемоглобіну в еритроцитах, 
концентрацію гемоглобіну в еритроцитарній масі, розпо-
діл еритроцитів, кількість тромбоцитів, середній об’єм та 
розподіл тромбоцитів, тромбокрит.

Біохімічні показники визначали у плазмі крові за допомо-
гою напівавтоматичного  аналізатора фотометричного біо- 
хімічного Lab Line 010, № К 05-9033 (LabLine Diagnostics, 
Австрія; EN ISO 9001:2000, Cert No: 2010083000258) згідно 
з інструкціями до наборів реагентів для клінічної біохімії 
виробництва High Thechnology, Inc., USA. Досліджували 
наступні показники: вміст глюкози, загального білка, аль-
бумінів, глобулінів, білірубіну загального, сечовини, креа-
тиніну, кальцію та фосфору, а також активність АлАТ, АсАТ 
та лужної фосфатази.

Результати дослідження тривалого впливу                       
фітокомплексу «Імуно Вет» на білих щурів

При дослідженні можливого прояву негативної дії фіто-
комплексу «Імуно Вет» за тривалого його застосування 
упродовж усього періоду спостереження загибелі тварин 
не відзначали. Загальний стан і поведінка тварин, яким 
випоювали воду з досліджуваною кормовою добавкою, 
не відрізнялися від контролю впродовж усього періоду  
експерименту. Тварини були активними, реагували на 
зовнішні подразники, кількість споживаного корму була 
такою ж, як у тварин контрольної групи. Споживання 
води, що містила фітокомплекс «Імуно Вет», було майже 
таким, як і у тварин контрольної групи упродовж усього 
періоду спостереження. У всіх тварин дослідної групи не 
виявляли ознак негативного впливу досліджуваного фі-
токомплексу.

Для встановлення можливого органотропного впливу 
рекомендується оцінювати коефіцієнти маси внутрішніх 
органів. Зазначений показник досить простий й ува-
жається дуже чутливим. Для визначення абсолютної 
та відносної маси внутрішніх органів піддослідних тва-
рин піддавали цервікальній дислокації в стані легкого 
хлороформно-ефірного наркозу. Після зважування ту-
шок у щурів шляхом пункції серця відбирали кров для 
морфологічних і біохімічних досліджень. Після цього 
відбирали печінку, нирки, серце та селезінку, які зважу-
вали окремо від кожної тварини. Для зважування вико-
ристовували ваги CAS MWP-300H (Клас точності згід-
но з ДСТУ EN 45501:2007 – високий (II) із дискретністю 
d=0,005 г). Вагові коефіцієнти внутрішніх органів щурів 
піддослідних груп наведені в табл. 3.

Таблиця 3. Вагові коефіцієнти внутрішніх органів щурів, % (М±m, n=6)

Орган
Група тварин

І (контроль) ІІ (дослід)
Печінка 1,70±0,18 1,77±0,26
Серце 0,35±0,03 0,36±0,05
Нирки 0,14±0,02 0,14±0,02



Таблиця 4. Кількісні і якісні показники еритроцитів у крові щурів за хронічної дії фітокомплексу «Імуно  Вет» (M±m, n=6)

Показник
Група тварин

контроль дослід
Еритроцити, Т/л 8,23±0,28 8,97±0,12
Гемоглобін, г/л 119,4±12,48 151,4*±2,75
Гематокрит, % 40,44±1,45 45,56±0,67

Середній об’єм еритроцитів, фл 49,16±0,60 50,88±0,28
Середній вміст гемоглобіну в еритроциті, пг 13,98±1,30 16,82±0,16

Середній вміст гемоглобіну в еритроцитарній масі, г/л 283,6±25,57 331,4±1,76
Розподіл еритроцитів, % 14,9±0,08 15,6±0,19
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Аналізуючи наведені вище дані можна стверджувати про 
відсутність тропного токсичного впливу фітокомплексу 
«Імуно Вет» на основні внутрішні органи. Відхилення по-
казників тварин дослідної групи були в межах 0,8-4,3%.

Відсутність загибелі тварин, їх задовільний загальний клі-
нічний стан, що не відрізнявся у дослідних тварин від кон-
трольних, результати дослідження вагових коефіцієнтів 
з урахуванням результатів гематологічних та біохімічних 
досліджень указують на відсутність токсичного впливу до-
сліджуваної кормової добавки на мишей після уведення їм 
препарату упродовж 30 діб. 

Система крові – одна з наймобільніших систем, яка швидко 
реагує на зміни гомеостазу організму внаслідок токсично-
го ушкодження. Зміни крові умовно поділяють на специ-
фічні порушення та загальні гематологічні реакції. Останні 
в умовах хронічного експерименту спостерігаються знач-
но частіше. Неспецифічні зміни периферійної крові за дії 

лікарських засобів загалом полягають у змінах загальної 
кількості лейкоцитів і лейкограми. За даними лейкограми 
можна зробити висновок про перебіг токсичності. Зміни 
відносної кількості з боку одного або більше елементів 
лейкограми можуть указувати на значні порушення.

Результати дослідження морфологічних показників крові 
білих нелінійних щурів через 30 діб після уведення їм фіто-
комплексу «Імуно Вет» наведено в табл. 4.

Дослідження показали, що тривале пероральне надходжен-
ня з водою фітокомплексу «Імуно Вет» призводить до змін 
морфологічного складу крові у тварин дослідної групи порів-
няно з тваринами контрольної групи. Майже всі досліджувані 
показники у тварин дослідної групи були вищим, ніж у тварин 
групи контролю. За відносно незначного підвищення кілько-
сті еритроцитів встановлено зростання концентрації гемог-
лобіну крові на 21%. Відповідно зростали показники вмісту 
гемоглобіну в одному еритроциті та в еритроцитарній масі.

Найбільш привертає увагу зростання на 20% кількості лейко-
цитів та майже трьохкратне збільшення кількості тромбоци-
тів у крові щурів, яким випоювали воду, що містила фітокомп-

лекс «Імуно Вет» (табл. 5). При цьому відзначали збільшення 
абсолютних значень кількості усіх форм лейкоцитів, що 
може вказувати на стимуляцію клітинного імунітету.

Таблиця 5. Кількісні і якісні показники лейкоцитів та тромбоцитів у крові щурів за хронічної дії фітокомплексу «Імуно  Вет» 
(M±m, n=6)

Показник
Група тварин

контроль дослідна
Лейкоцити, Г/л 13,6±2,04 17,1±1,34
Лімфоцити, Г/л 8,62±1,20 9,62±0,63
Моноцити, Г/л 0,48±0,07 0,58±0,03

Гранулоцити, Г/л 4,50±0,82 6,90±0,86
Лімфоцити, % 63,80±1,39 57,12±2,25
Моноцити, % 3,50±0,07 3,38±0,07

Гранулоцити, % 32,70±1,37 39,50±2,28
Тромбоцити, Г/л 354,6±73,38 1206,4*±56,32

Середній об’єм тромбоцитів, фл 5,64±0,05 6,26±0,07*
Розподіл тромбоцитів, % 16,60±0,08 16,38±0,03

Тромбокрит, % 0,23±0,04 0,66±0,01*

В основі біологічної дії хімічних факторів лежить порушен-
ня ряду біохімічних процесів. Головне значення при цьому 
мають структурно-метаболічні комплекси, які пов’язані з 
синтезом білка, біоенергетикою, метаболізмом хімічних 
сполук і процесами катаболізму. Біохімічні дослідження 

включають аналіз показників, які відображають функціо-
нальний стан окремих органів, що дуже важливо для ви-
значення органу-мішені токсичної дії. У комплексі біохі-
мічних тестів, які широко використовуються при вивченні 
хронічної дії речовин на організм піддослідних тварин в 
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Таблиця 6. Біохімічні показники сироватки крові щурів (М±m, n=6)

Показник
Група тварин

І контроль ІІ дослід
Протеїн загальний, г/л 67,36±6,13 54,62±2,09

Альбуміни, г/л 25,90±1,33 24,16±1,13
Глобуліни, г/л 41,46±6,77 30,46±2,65

Сечовина, мкмоль/л 3,60±0,20 4,02±0,18
Креатинін, мкмоль/л 42,52±0,65 39,00±0,57

Білірубін загальний, мкмоль/л 4,62±0,33 4,38±0,26
Глюкоза, г/л 9,90±0,50 7,62±0,26
АлАТ, Од/л 59,72±3,31 54,18±0,74
АсАТ, Од/л 89,42±5,95 81,08±2,6

Лужна фосфатаза, Од/л 239,36±16,34 336,65±11,95*
Кальцій, ммоль/л 5,34±0,11 5,55±0,11
Фосфор, ммоль/л 1,40±0,03 1,45±0,10

експерименті, рекомендується визначати показники, які 
відображають механізм дії досліджуваної сполуки. Коли 
йдеться про нові сполуки, що належать до відомого кла-
су речовин, вибір біохімічних показників відбувається за 
аналогією або з урахуванням особливостей структури, що 
як відомо, значною мірою визначає характер біологічної 
дії. У тих випадках, коли йдеться про речовини політроп-

ної дії, доцільно використовувати «інтегральні» біохімічні 
показники, що відображають основні процеси життєдіяль-
ності організму. 

Біохімічні показники крові та сироватки крові за дослі-
дження можливості прояву хронічної токсичності фіто-
комплексу «Імуно Вет» наведено в табл. 6.

Наведені в табл. 6 дані свідчать про відсутність виражених 
змін біохімічних показників сироватки крові тварин, яким 
випоювали воду із фітокомплексом «Імуно Вет». Це вказує 
на відсутність токсичного впливу препарату за тривалого 
його надходження в організм білих нелінійних щурів.  

Висновки

1. За тривалого уведення (впродовж 30 діб) білим неліній-
ним щурам фітокомплексу «Імуно Вет» разом з питною 
водою в дозі 30 мг/кг не встановлено виражених змін по-
ведінкових реакцій, стану нервової системи, кількості спо-
житих кормів та води. Загибелі тварин не відзначали.

2. Вагові коефіцієнти внутрішніх органів нирок, печінки й 
серця за тривалого впливу фітокомплексу «Імуно Вет» у 
тварин дослідної групи не зазнавали виражених змін по-

рівняно з показниками тварин контрольної групи, що свід-
чить про відсутність вираженого токсичного органотроп-
ного впливу. 

3. Морфологічні показники крові щурів за уведення фіто-
комплексу «Імуно Вет» упродовж 30 діб характеризували-
ся лейко- і тромбоцитозом із збільшенням кількості відпо-
відних клітин на 20 та 66%, що свідчить про стимуляцію під 
впливом фітокомплексу «Імуно Вет» клітинного імунітету, 
а одночасне зростання вмісту гемоглобіну крові на 21% 
вказує на комплексність дії препарату. 

4. Біохімічні показники крові лабораторних щурів за дослі-
дження тривалої дії фітокомплексу «Імуно Вет» вказують 
на відсутність негативного впливу на процеси обміну ре-
човин і функціональний стан печінки та нирок. 
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