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У статті наведені результати досліджень фармако-токсикологічних властивостей та опти-
мальної терапевтичної дози препарату «ТімТіл». Результатами досліджень встановлено, що за 
застосування препарату «ТімТіл» впродовж 21 доби ймовірних змін у поведінці піддослідних тварин 
не спостерігалося. За введення препарату в 1 / 10 DL50 у тварин знижувалася рухова активність 
та відмічалося пригнічення. Емоційно-поведінкові реакції білих мишей у дослідних і контрольних 
групах істотно не відрізнялися. Клінічні показники тварин дослідної та контрольної груп за період 
досліджень залишався в межах фізіологічної норми. Відзначали незначне збільшення маси тіла дослід-
них і контрольних тварин протягом експерименту. Низький відсоток збільшення загальної маси був 
у мишей третьої групи, які отримували препарат «ТімТіл» в дозі 1/10 DL50.

Аналіз гематологічних показників вказував на зниження вмісту гемоглобіну в крові тварин 
третьої групи. Вміст у крові дослідних і контрольних тварин еритроцитів та лейкоцитів вірогідно 
не відрізнявся. Встановлено збільшення кількості нейтрофілів і зменшення лімфоцитів у крові з під-
вищенням дози досліджуваного препарату.

За проведення кон’юнктивальної проби з’ясовано, що «ТімТіл» не виявляє подразнювальної дії 
на слизову оболонку очей експериментальних тварин. У період проведення досліджень усі тварини 
залишалися активними, без зменшення маси тіла і видимих ознак відхилення від звичайних поведін-
кових реакцій.

Отримані результати свідчать, що препарат «ТімТіл» не має алергенної та місцевої подраз-
нювальної дії. Згідно з отриманими даними з вивчення місцевої подразнювальної дії препарату «ТімТіл» 
за одноразового та тривалого нанесення на шкірний покрив лабораторних тварин, констатували 
відсутність запальної реакції на місці аплікації, свербежу, виразок і алопецій, товщина шкірної складки 
не змінювалася.

У дозі 0,1 мл/кг маси тіла препарат «ТімТіл» є ефективним за лікування білих мишей, заражених 
культурами S. pyogenes, S. aureus, P. vulgaris, E. coli, F. necrophorum, C. perfringens.
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The paper presents the results of studies of pharmacy-toxicological properties and the optimal 
therapeutic dose of “TimTil”. Results of studies found that possible changes in the behavior of the experimental 
animals were not observed when using the drug “TimTil” within 21 days. With the administration of the drug 
in 1/10 DL50 the motor activity of animals decreased and they showed signs of depression. Emotional and 
behavioral responses of white mice in the experimental and control gruops were not significantly different. We 
noted a slight increase in body weight of experimental and control animals throughout the experiment. The low 
percentage of increase in the total mass was observed in the third group of mice receiving the drug “TimTil” in 
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a dose 1/10 DL50. Analysis of hematological parameters indicates insignificant decrease in hemoglobin in the 
blood of animals of the third group. Contents of erythrocytes and leukocytes in the blood of experimental and 
control animals were not significantly different. An increase of the number of neutrophilеs and lymphocytes 
decreased with increasing doses of study drug.

During the conjunctive sample it was revealed that “TimTil” shows no irritant action on the mucous 
membrane of the eyes of experimental animals. During the study period all animals remained active without 
reducing the weight and the visible signs of deviation from the normal behavioral responses.

The results indicate that the drug “TimTil” has no allergenic and local irritant effect. According to data 
obtained by the study of the local irritant action of the drug “TimTil” the single and long-term application 
to the skin of laboratory animals stated the absence of on-site application of the inflammatory reaction, itching, 
ulceration, and alopecia, skinfold thickness did not change.

At a dose of 0.1 ml/kg body weight of the drug “TimTil” is effective in the treatment of white mice 
infected by cultures S. pyogenes, S. aureus, P. vulgaris, E. coli, F. necrophorum, C. perfringens.

Keywords: DRUG “TIMTIL”, PHARMACO-TOXICOLOGICAL PROPERTIES, TOXI CITY, 
WHITE MICE, CLINICAL STATUS, HEMATOLOGICAL PARAMETERS, THE THERAPEU TIC 
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В статье приведены результаты исследований фармако-токсикологических свойств и оптимальной 
терапевтической дозы препарата «ТимТил». Результатами исследований установлено, что при примене-
нии препарата «ТимТил» в течение 21 сутки вероятных изменений в поведении подопытных животных 
не выявлено. При введении препарата в 1/10 DL50 у животных снижалась двигательная активность и 
наблюдались признаки угнетения. Эмоционально-поведенческие реакции белых мышей в опытных 
и контрольных животных существенно не отличались. Отмечали незначительное увеличение массы тела 
опытных и контрольных животных в течение эксперимента. Низкий процент увеличения общей массы 
был у мышей третьей группы, получавших препарат «ТимТил» в дозе 1/10 DL50. Анализ гематологических 
показателей свидетельствует о недостоверном снижении содержания гемоглобина в крови животных 
третьей группы. Содержание в крови опытных и контрольных животных эритроцитов и лейкоцитов 
достоверно не отличалось. Определено увеличение количества нейтрофилов и уменьшение количества 
лимфоцитов крови с повышением дозы исследуемого препарата.

При проведении конъюнктивальной пробы выяснено, что «ТимТил» не проявляет раздражающего 
действия на слизистую оболочку глаз экспериментальных животных. В течение периода исследований 
все животные оставались активными, без уменьшения веса и видимых признаков отклонения от нормальных 
поведенческих реакций. 

Полученные результаты свидетельствуют, что препарат «ТимТил» не обладает аллергенным 
и местным раздражающим действием. Согласно полученным данным по изучению местного раздра-
жа ющего действия препарата «ТимТил» при однократном и длительном нанесения на кожный покров 
лабораторных животных, констатировали отсутствие на месте аппликации воспалительной реакции, 
зуда, язв и аллопеций, толщина кожной складки не изменялась.

В дозе 0,1 мл/кг массы тела препарат «ТимТил» является эффективным при лечении белых 
мышей, зараженных культурами S. pyogenes, S. aureus, P. vulgaris, E. coli, F. necrophorum, C. perfringens.

Ключевые слова: ПРЕПАРАТ «ТИМТИЛ», ФАРМАКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА, ТОКСИЧНОСТЬ, БЕЛЫЕ МЫШИ, КЛИНИЧЕСКИЙ СТАТУС, ГЕМАТОЛО-
ГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ДОЗА
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На сьогодні основою лікування захво-
рювань інфекційної етіології є анти мікробна 
терапія. Найбільш часто з цією метою вико-
ристовуються препарати, спрямовані про-
ти бак терій — бактерицидні або бактеріо-
статичні антибіотики. Ці лікарські засоби 
були розроблені і розробляються, щоби зни-
щувати мікроорганізми, які є або стали пато-
генними. Однак, впродовж кількох десяти-
літь «ери антибіотиків» представники мік-
роб ної флори продемонстрували здатність 
швидко пристосовуватися до незвичних, не -
сприятливих для себе умов і, відповідно до 
законів еволюції та природного відбору, сфор-
мували стійкість (резистентність) до анти-
бактеріальних препаратів, поступово при-
звівши до зниження їх ефективності [1–7].

Цей феномен призвів не тільки до не об-
хідності постійно синтезувати нові препарати 
і до додаткових витрат на ветери нарне обслу-
говування, а й до набагато сер йозніших на слід-
ків ― підвищення захво рюваності антибіотико-
стійкими штамами бак терій, тривалішого 
ліку вання та високої леталь ності тварин вна-
слідок за хво рювань, спричи нених умовно-
патогенною мікро флорою.

При цьому потрібно враховувати, що 
несприятливі клінічні наслідки по в’язані не 
з підвищеною вірулентністю антибіотико-
стійких мікробів, а з більш пізнім початком 
адекватної антибактеріальної терапії. Сфор-
мована ситуація вимагає від праців ників ветери-
нарної медицини постій ного онов лення знань 
і умінь щодо пра виль ного вибору та раціо-
нального використання анти біотиків.

У зв’язку з цим зростає потреба в роз-
робці нових комбінованованих анти бактері-
альних засобів, до яких не розвинута резис-
тентність у більшості патогенів, які відіграють 
важливу роль у виникненні та роз витку хво-
роб тварин.

Метою досліджень було визначити пара-
метри токсичності та оптимальної терапев-
тичної дози препарату «ТімТіл».

Матеріали і методи

Фармако-токсикологічні властивості 
пре парату «ТімТіл» визначали відповідно до 

ме тодик, викладених у монографії «Доклі-
ніч ні дослідження ветеринарних лікар ських 
засобів» [8].

Для досліду з визначення хронічної 
ток сичності препарату за принципом пар них 
аналогів підібрали 80 білих мишей 8–9-тиж-
невого віку, масою 18–20 г, яких розділили 
на чотири групи по 20 тварин у кожній (три 
дослідних і одна контрольна).

Мишам I, II і III дослідних груп 
пре парат вводили під шкіру в таких дозах: 
0,1 мл/кг (терапевтична), 0,158 мл/кг (1/50 DL50) 
і 0,79 мл/кг (1/10 DL50) відповідно. Пре парат 
«ТімТіл» у вищевказаних дозах вво ди ли 
впро довж 21 доби, вранці в один і той же час. 
Середньо смертельна доза була ви значена 
під час проведення дослідження гост рої ток-
сичності препарату «ТімТіл» на білих ми шах 
за підшкірного введення. IV група тва рин 
була контрольною, у період експери менту їм 
щодня вводили 0,9 % розчин натрію хлорид 
у дозі 0,1 мл/кг.

За дослідними тваринами проводили 
щоденне клінічне спостереження протягом 
30 діб, визначаючи клінічний стан, наявність 
апетиту, стан волосяного покриву і слизових 
обо лонок, поведінкові реакції, рухову актив-
ність, нірковий рефлекс, динаміку маси тіла, 
антитоксичну функцію печінки. Проводили 
тест «відкрите поле», під час якого ми шей 
поміщали в центральний квадрат прямо кут-
ного поля 140×70 см, розділеного на квадрати 
10×10 см, де у центрі певної їх кількості 
в довільному порядку були зроблені отвори 
у підлозі («нірки»), і фіксували латентний 
пе ріод виходу з нього, при цьому критерієм 
пере ходу тварини до іншого квадрату вва-
жали переміщення через лінію, що розділяє 
квадрати, обох тазових кінцівок. Під час 
по садки, перед фіксуванням показників, 
тва  рин накривали темним ковпаком для за-
спокоєння на 1 хв., враховували кіль кість 
квадратів, куди зайшла тварина (горизон-
таль на рухова активність), кількість під-
ве день на тазові кінцівки («вертикальна 
стій ка»), кількість «нірок», які обнюхала та 
в які заглянула тварина, кількість умивань 
(ак тів грумінгу), уринацій та дефекацій. Усі 
тести проводили по три рази. Отри мані дані 
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порівнювали з аналогічними по казниками 
тва рин контрольної групи.

Показники динаміки маси тіла ви зна-
чали методом порівняльної оцінки резуль та-
тів зважування мишей перед початком і в кін-
ці випробування.

Для визначення впливу досліджува-
них доз препарату на організм експеримен-
тальних тварин на наступний день після остан-
нього введення препарату від бирали по 10 ми-
шей з кожної групи, яких декапітували під 
дією легкого ефірного наркозу і в яких від -
бирали зразки крові для морфологічних і біо-
хімічних досліджень.

Кількість формених елементів крові 
(еритроцитів, лейкоцитів) визначали, вико-
ристо вуючи камеру Горяєва. Диференційова-
ний підрахунок лейкоцитів здійсню вали ме то-
дом мікроскопічного дослідження 100 клітин 
у мазках крові, пофарбованих за Рома нов ським 
Гімза. Гемоглобін визначали гемоглобін-
ціанідним методом. Біохімічні дослід  ження 
крові проводили на аналізаторі «COBAS-E-
MIRA». Після розтину відбирали вну тріш-
ні органи, зважували і вираховували вагові 
коефіцієнти їх маси порівняно з тва ринами 
контрольної групи. Від п’яти тварин кожної 
групи відбирали внутрішні органи для гісто-
логічних досліджень. Матеріал фіксували 
в 10 % водному розчині формаліну, ущільню-
вали шляхом заливки в парафін. Виго товлені 

гістологічні зрізи фарбували гемато ксиліном 
та еозином.

Результати й обговорення

Протягом періоду досліджень з визна-
чення підгострої токсичності препарату «ТімТіл» 
ймовірних змін у поведінці під дослідних тва-
рин не спостерігали. У тварин, яким вво дили 
препарат «ТімТіл» в 1/10 DL50 впродовж 21 доби, 
дещо знижувалася рухова активність. До-
слідження емоційно-поведінкових реакцій 
білих мишей після введен ня препарату «ТімТіл» 
протягом 21 доби в терапевтичній та 1/50 DL50 до-
зах не показало істотного впли ву на нервову 
сис тему. У тварин, які отри мували препарат 
«ТімТіл» у дозі 1/10 DL50, знижувалася рухо ва 
активність (кількість пере йдених квад ратів) 
та реакція огляду (кіль кість сто ячих поз), 
змен шувалася кіль кість уми вань. Орієнтовно-
дослідницька (кількість обню хування та за-
глядань) і емо цій на (кількість дефе кацій та 
болюсів) реак ції не відрізнялися від таких 
у тварин пер шої та другої дослідних та 
чет вертої контроль ної груп (Табл. 1). Клі-
ніч ні показ ники тварин дослідних та кон-
троль ної груп за період досліджень зали-
ша лися в ме жах фізіологічної норми. Від-
зна чали незнач не збільшення маси тіла 
до слідних і контрольних тварин протягом 
експерименту.

Таблиця 1
Показники фізіологічного стану і активності білих мишей 
за 21-добового введення препарату «ТімТіл» (М±m, n=20)

Група тварин / доза 
препарату Апетит Поведінкова реакція Вертикальна рухова 

активність
I / терапевтична задовільний нірковий рефлекс збережений 5,38 ± 0,24
II / 1/50 DL50 задовільний нірковий рефлекс збережений 5,22 ± 0,46
III / 1/10 DL50 задовільний нірковий рефлекс збережений 4,86 ± 0,32
IV / контроль задовільний нірковий рефлекс збережений 5,32 ± 0,34

Низький відсоток збільшення загаль-
ної маси був у мишей третьої групи, які отри-
мували препарат «ТімТіл» в дозі 1/10 DL50 
(Табл. 2).

Аналіз гематологічних показників свід-
чить про незначне зниження вміс ту гемо глобіну 

в крові тварин третьої гру пи, яким вво дили пре-
парат у дозі 1/10 DL50. Встановлено збільшен-
ня у кро ві тва рин кількості нейтрофілів і змен-
шення еозино філів (P<0,05) та лімфоцитів 
за підвищення дози досліджуваного пре па-
рату (Табл. 3).
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Таблиця 2
Динаміка маси тіла білих мишей 

за визначення підгострої токсичності препарату «ТімТіл» (М±m, n=20)

Група тварин / 
доза препарату

Маса тіла, г
до початку досліду в кінці досліду

загальна по 
групі

середня однієї 
тварини

загальна по 
групі

середня однієї 
тварини

збільшення загальної 
маси (%)

I / терапевтична 382,2 19,11±0,40 399,0 19,95±0,37 104,40
II / 1/50 DL50 381,4 19,07±0,36 390,4 19,50±0,35 102,36
III / 1/10 DL50 381,8 19,09±0,45 383,2 19,15±0,38 100,37
IV / контроль 381,3 19,07±0,37 399,0 19,95±0,32 104,64

Таблиця 3
Морфологічні показники крові білих мишей 

за визначення підгострої токсичності препарату «ТімТіл» (М±m, n=10)

Показники Групи тварин/доза препарату
I / 0,1 мл/кг II / 1/50 DL50 III / 1/10 DL50 IV / контроль

Гемоглобін, г/л 166,22±3,64 165,34±4,26 162,74±4,77 168,06±3,82
Еритроцити Т/л 8,3 ±0,31 8,2 ±0,36 8,1 ±0,58 8,3 ±0,41
Лейкоцити Г/л 7,2±0,28 7,2±0,34 7,3±0,28 7,1±0,42
Еозинофіли, % 1,18±0,03 1,08±0,02* 1,01±0,04** 1,19±0,04
Нейтрофіли, % 30,78±2,64 32,57±2,30 35,61±3,24 29,54±1,32
Лімфоцити, % 58,96±3,29 56,24±3,87 54,83±2,56 59,54±3,36
Моноцити, % 0,59±0,11 0,60±0,12 0,58±0,18 0,64±0,13

Примітка: Різниця вірогідна порівняно з тваринами контрольної групи: * ― P<0,05; ** ― P<0,01

За введення препарату в дозі, що від-
повідає 1/10 DL50, спостерігалася тенденція 
до порушення функції печінки та нирок. 
При цьому відзначали підвищення вмісту сечо-
вини на 29,2 % (P<0,01) і активності спе ци-
фічних для печінки фер ментів аланін аміно-
трансферази та аспартатаміно трансферази ― 
на 14,2 % (P<0,05) і 15,2 % від повідно порів-
няно з контролем. У зв’язку з тим, що од нією з 
причин підвищення рівня активнос ті АлАТ, 
АсАТ та ЛФ є їх вихід з ура жених органів і 
тканин у кров’яне русло, мож на припустити 
про по  чаток розвитку де струк  тив них процесів 

у гепато цитах ми шей, які отри му вали препа-
рат «ТімТіл» у дозі 1/10 DL50 мл/кг, оскіль-
ки саме у пе чінці локалі зується най більша 
кількість аланін  аміно транс ферази. Середнє 
значен ня цих по казників не перевищувало 
верх ніх меж норми для цього виду тва рин. 
Вміст глюкози у кро ві тварин тре тьої гру-
пи підвищився на 12,7 % щодо контролю 
і може вказувати на порушення гліко ген-
синтезуючої функції пе чін ки чи підвищення 
інтенсивності окис нен ня вуглеводів. Вміст 
білка в сироватці кро  ві дослідних тварин 
достовірно не змі нювався (Табл. 4).

Таблиця 4
Біохімічні показники крові білих мишей 

за визначення підгострої токсичності препарату «ТімТіл» (М±m, n=10)

Показники Групи тварин / доза препарату
I / терапевтична II / 1/50 DL50 III / 1/10 DL50 IV / контроль

Загальний білок, г/л 54,64±2,36 53,82±3,64 56,36±1,54 54,26±2,18
Сечовина, ммоль/л 5,07±0,42 5,12±0,15*** 5,40±0,3** 4,18±0,06
Глюкоза, ммоль/л 4,62±0,28 5,13±0,24 5,22±0,46 4,63±0,34
Лужна фосфотаза,Од/л 272,5±16,56 268,4±17,29 284,5±8,54 264,6±25,82
АлАТ, Од/л 81,86±1,44 88,53±2,54 98,54±3,26* 86,32±3,81
АсАТ, Од/л 92,46±2,48 99,72±7,24 108,92±11,29 94,54±5,33
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Дослідження алергенних властивос-
тей за щоденної аплікації препарату на шкі-
ру мор ських свинок показали відсутність 
на бря ку і по товщення шкірної складки на 
міс ці нанесення.

Після проведення скарифікаційної проби 
у тварин дослідних та контрольної груп не ви-
явлено ознак реакцій гіпер чутливості негай-
ного типу і гіперчутливості уповільненого 
типу, що свідчить про відсутність у пре па-
рату «ТімТіл» подразнювальної дії на шкіру.

За проведення кон’юнктивальних 
проб встановлено, що «ТімТіл» не має по-
дразню вальної дії на слизову оболонку очей 
дослідних тварин. Очевидної реакції кон’юнк-
тиви ви явле но не було, що відпо відає 0 ба лам 
за шкалою оцінки. У період проведених 
досліджень усі тва рини залиша лися актив-
ними, без змен шен ня ваги і види мих оз-
нак відхилення від нор мальних пове дін-
ко вих реакцій.

За результатами проведених дослід-
жень місцево подразнювального впливу пре-
па рату встановлено, що одноразові аплі кації 
на шкірні покриви кроликам препарату не 
спричиняють ушкоджень у вигляді еритеми, 
набряків і потовщення шкіри.

Аналогічні результати були отримані 
за нанесення препарату «ТімТіл» на шкіру 
хвоста щурам. Шкірно-оральний коефіцієнт 
відповідав 0 балам. Згідно з отриманими да-
ними, через 30 хв. після введення барвника 
подразнювальна дія препарату була слабкою, 
а через 60 хв. ― взагалі відсутня.

Аплікація «ТімТілу» впродовж 21 до-
би на шкірний покрив піддослідних тва рин 
не спричиняла ушкоджень шкіри. Динаміка 
маси дослідних і контрольних тварин сут-
тєво не відрізнялася. Температура тіла та 
вміст лейкоцитів і еритроцитів у крові білих 
мишей впродовж усього періоду досліджень 
були у межах фізіологічної норми.

За тривалої контамінації препарату 
зі шкір ним покривом білих мишей ознак 
гіпере мії, набряку, інфільтрації, лущення 
не спо стерігали. Товщина шкірної складки 
зали ша лася без змін. Маса тіла тварин дина-
міч но збільшувалася впро довж усьо го пері-
оду досліду і не мала сут тєвих міжгрупо-

вих відмінностей у мишей до слідних та конт-
рольної груп, температура тіла була у межах 
фізіо логічної норми.

Морфологічні показники крові під-
дослідних тварин протягом усього періоду 
до сліджень не змінювалися. Згідно з отри-
маними даними з вивчення місцевої подраз-
нювальної дії препарату «ТімТіл» за одно-
разового та тривалого нанесення на шкірні 
покриви лабораторних тварин, констатували 
відсутність запальної реакції на місці аплі-
кації, свербежу, розчосів, виразок і алопецій, 
товщина шкірної складки не змінювалася.

З метою визначення оптимальної тера-
певтичної дози визначали індекс захис ту 
препарату «ТімТіл» на білих мишах, зара-
жених культурами мікроорганізмів (Табл. 5).

У контрольних групах відмічали за-
ги бель тварин вже на першу добу досліду. 
Піс ля введення експериментальних культур 
мікро організмів у мінімальних смертельних 
до зах (DLM) у тварин спостерігали посту-
пово наростаюче пригнічення та ослаблен ня 
дихальної функції. Загибель тварин, зара жених 
культурами S. pyogenes, S. aureus, P. vulgaris, 
E. coli, F. necrophorum, C. perfringens) і тест-
культурою E. coli (серовар О2, штам № 1257), 
які не підлягали оброб ці препаратом «ТімТіл», 
наставала на 4–5 добу.

За експериментального зараження ми-
шей культурами S. pyogenes лікування тва-
рин за без пе чило збереже ність мишей 60 %, 
80 % та 90 % у гру пах тварин, яким вводи-
ли препарат «ТімТіл» у дозах 0,05 мл/кг 
маси тіла, 0,075 мл/кг м. т. та 0,1 мл/кг м. т. 
відповідно, за 100 % заги белі тварин конт-
роль ної групи. Ефективність лікування бі лих 
мишей, заражених S. aureus, була ниж чою 
і становила для доз 0,05, 0,075 і 0,1 мл/кг 
маси тіла відповідно 50 %, 60 % та 80 %. 
При застосуванні «ТімТілу» у дозі 0,1 мл/кг 
ма си тіла 90 % збереженості реєстру вали 
в гру пах білих мишей, заражених куль турами 
F. necrophorum, C perfringens, S. pyogenes 
та E. coli. За введення препарату «ТімТіл» 
у дозі 0,075 мл/кг маси тіла збереженість 
у гру пах тварин, зара жених F. necrophorum 
та C. Perfringens, стано вила 90 %, а S. pyogenes 
та E. coli ― 80 %. 
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За зараження білих мишей тест-куль ту-
рою E. coli (серовар О2, штам № 1257) індекс за-
хисту склав 50 %, 70 % та 80 % від повідно для 
доз «ТімТілу» 0,05, 0,075 та 0,1 мл/кг маси тіла.

Відмічено також збільшення сумар-
ної тривалості життя білих мишей залежно 
від мікроорганізму та дози, яка застосо-
вувалася для лікування. Так, за застосу-

вання пре парату «ТімТіл» у дозі 0,1 мл/кг 
маси тіла сумарна тривалість життя білих 
мишей у групах становила 135 діб для тва -
рин, за ра жених культурами S. aureus, 142 дні ― 
для E. coli, S. pyogenes, F. necrophorum та 
C. perfringens, 150 дні ― для P. vulgaris 
і 132 дні ― для E. coli (серовар О2, штам 
№ 1257).

Таблиця 5
Терапевтична ефективність препарату «ТімТіл» у різних дозах 

за експериментального зараження білих мишей

Групи, дози, 
показники Контрольна

Дослідні
0,05 мл/кг маси тіла 0,075 мл/кг маси тіла 0,1 мл/кг маси тіла

S. pyogenes
Загинуло, гол / % 10/100 4/40 2/20 2/20
Одужало, гол / % 0 6/60 8/80 8/80
Мишо-дні життя 27 108 133 142

S. aureus
Загинуло, гол / % 10/100 5/50 4/40 2/20
Одужало, гол / % 0 5/50 6/60 8/80
Мишо-дні життя 25 100 118 135

E. coli
Загинуло, гол / % 10/100 4/40 2/20 1/10
Одужало, гол / % 0 6/60 8/80 9/90
Мишо-дні життя 29 111 133 142

P. vulgaris
Загинуло, гол / % 10/100 2/20 1/10 0
Одужало, гол / % 0 8/80 9/90 10/100
Мишо-дні життя 33 132 141 150

C. perfringens
Загинуло, гол / % 10/100 3/30 1/10 1/10
Одужало, гол / % 0 7/70 9/90 9/90
Мишо-дні життя 30 122 141 142

F. necrophorum
Загинуло, гол / % 10/100 2/20 1/10 1/10
Одужало, гол / % 0 8/80 9/90 9/90
Мишо-дні життя 40 131 142 142

E. coli (серовар О2, штам № 1257)
Загинуло, гол / % 10/100 5/50 3/30 1/10
Одужало, гол / % 0 5/50 70/70 9/90
Мишо-дні життя 29 100 122 132

За застосування «ТімТілу» у дозах 
0,075 мл/кг м. т. та 0,05 мл/кг м. т. сумарна 
три валість життя білих мишей у групах ко-
ли   валася від 118 до 142 та 100–132 днів 
від повідно. У контрольних групах тварин 
су мар  на кількість днів життя була в межах 

25–33, окрім контрольної групи мишей, 
яких заражали культу рами F. necrophorum, 
кількість мишо-днів життя в якій становила 40. 
Загибель ми шей у дослідних групах, порів-
няно з контро лем, відбувалася у більш відда-
лені термі ни ― на 4–8 день.
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Висновки

1. Застосування препарату «ТімТіл» 
у тера певтичній дозі впродовж 21 доби не 
впли  ває на поведінкові реакції та показники 
крові лабораторних тварин.

2. Препарат не має місцевої токсичної 
і подразнювальної дії на шкіру та слизові 
оболонки.

3. У дозі 0,1 мл/кг маси тіла препарат 
«ТімТіл» є ефективним у лікуванні білих 
мишей, заражених культурами S. pyogenes, 
S. aureus, P. vulgaris, E. coli, F. necrophorum, 
C. perfringens.

Перспективи подальших досліджень. 
У подальшій роботі плануємо ви зна чити 
вплив препарату «ТімТіл» на гематоло гіч-
ні та біохімічні показники крові сільсько-
господарських тварин, дослідити терапев-
тичну ефективність препарату «ТімТіл» за 
асоційованих бактеріальних захво рювань.
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