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 У статті наведені результати вивчення гострої та підгострої токсичності 

препарату «Флайстоп», виготовленого на основі цифлутринів. У результаті проведених 

досліджень було встановлено, що за одноразового внутрішньошлункового введення 

препарат відповідно до класифікації речовин за токсичністю (згідно із СОУ 85.2-37-

736:2011), відноситься до 4-го класу токсичності – малотоксичні речовини. Застосування 

препарату упродовж 14 діб у терапевтичних дозах викликало вірогідне зниження маси тіла 

та активності АлАТ на тлі підвищення маси серця та вмісту загального білка. 

 Ключові слова: ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ, ПІДГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ, 

ЛАБОРАТОРНІ ЩУРИ, ФЛАЙСТОП, ГЕМАТОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ.  

 

 В умовах інтенсивного розвитку тваринництва особливо гостро постає питання 

боротьби з ектопаразитами, які негативно впливають на організм сільськогосподарських 

тварин. При цьому знижується приріст молодняку, погіршується якість шкірної сировини, що 

призводить до значних економічних збитків [1, 2]. Крім того, слід зазначити, що ектопаразити 

є переносниками інфекційних хвороб тварин та джерелом паразитарних захворювань [3].  

 З метою запобігання розповсюдження та боротьби з ектопаразитами використовують 

інсекто-акарицидні препарати. Сьогодні ринок інсекто-акарицидних препаратів 

представлений засобами на основі фосфорорганічних (ФОС) та хлорорганічних сполук 

(ХОС), а також синтетичних піретроїдів (СП), що належать до пестицидів. Проте, слід 

зазначити, що застосування багатьох інсекто-акарицидних засобів спричинює негативні 

наслідки на макроорганізм, зокрема деякі ФОС та ХОС викликають гепатотоксичну, 

тератогенну дію та здатні нагромаджуватись в організмі сільськогосподарських тварин та 

довкіллі [4, 6–9]. 

 У зв’язку з цим, особливої уваги заслуговують препарати СП, які широко 

застосовуються у тваринництві та рослинництві, що зумовлено їх невисокою токсичністю [4, 

6–9], здатністю до швидкого виведення з організму та швидким розпадом у навколишньому 

середовищі [6, 7, 10–12]. При цьому необхідно відзначити, що ступінь токсичності та 

небезпечності СП залежить від їхньої хімічної структури [4, 5]. З огляду на це, надзвичайно 

важливим є вивчення токсикологічних параметрів препаратів, виготовлених на основі СП. 
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Тому метою нашої роботи було вивчення гострої та підгострої токсичності препарату 

«Флайстоп», виготовленого на основі цифлутрину, за одноразового та довготривалого 

застосування.  

 Матеріали і методи. Визначення гострої токсичності препарату «Флайстоп» 

проводили згідно з монографією “Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів” 

[13]. З цією метою за принципом аналогів було сформовано три групи тварин по шість щурів 

у кожній. Тваринам І дослідної групи препарат застосовували у дозі 1000, II – 3000, III – 

5000 мг/кг маси тіла. Досліджуваний препарат вводили зранку натще внутрішньошлунково 

одноразово за допомогою шприца із зондом. Після введення препарату та впродовж 14 діб за 

лабораторними тваринами вели спостереження.  

 Підгостру токсичність препарату «Флайстоп» вивчали на білих щурах, 3-4-місячного 

віку, масою тіла 180-200 г. З цією метою було сформовано за принципом аналогів дві дослідні 

та контрольну групи, по пʼять тварини в кожній. Досліджуваний засіб застосовували 

внутрішньошлунково щоденно упродовж 14 діб. Тваринам контрольної групи вводили 

ізотонічний розчин натрію хлориду. Тваринам І дослідної групи препарат вводили у 

терапевтичній дозі 0,03 см3/кг маси тіла, а тваринам ІІ групи – десятикратну від 

терапевтичної дози, яка становила 0,3 см3/кг маси тіла.  

 Упродовж усього періоду досліду вели спостереження за клінічним станом та 

поведінкою тварин, при цьому враховували характер і ступінь активності, координацію рухів, 

наявність тремору, судом, парезів, паралічів, виділень з очей, носа, зміну кольору шкірних 

покривів, зміну маси тіла [13]. 

 На 15 добу експерименту, за умов легкого ефірного наркозу, тварин декапітували та 

відбирали кров для гематологічних, біохімічних досліджень і визначали вагові коефіцієнти 

маси внутрішніх органів [14, 15]. Отримані дані обробляли статистично із визначенням 

середніх величин, достовірного інтервалу при наявному рівні значимості р<0,05 з 

урахуванням критерію Стьюдента [16]. 

 Результати й обговорення. При визначенні гострої токсичності препарату 

«Флайстоп» було встановлено, що його застосування у дозах 1000, 3000 і 5000 мг/кг не 

викликало загибелі та захворювань лабораторних тварин. Упродовж 14-добового 

спостереження лабораторні щури мали задовільний апетит, були активними, крім того не 

було виявлено будь-яких змін у поведінці тварин. Результати визначення 

середньосмертельної дози наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 
 

Визначення DL50 препарату “Флайстоп” у гострому експерименті (n=6) 
 

Групи тварин Доза препарату, мг/кг 
Число загиблих тварин 

всього у % середній час загибелі 
І 1000 0 0 0 
ІІ 3000 0 0 0 
ІІІ 5000 0 0 0 

  

Як видно з даних, наведених у таблиці 1, застосування Флайстопу у вищевказаних 

дозах не викликало загибелі тварин чи захворювань, тому відповідно з класифікацією 

речовин за токсичністю, згідно із СОУ 85.2-37-736:2011 [17], досліджуваний засіб, за 

внутрішньошлункового введення, відноситься до 4 класу токсичності – малотоксичні 

речовини.  

 Після встановлення параметрів гострої токсичності препарату, надзвичайно важливим 

і невід’ємним етапом доклінічних досліджень є вивчення впливу препарату на організм 

тварин за довготривалого застосування. При застосуванні препарату упродовж 14 діб не було 

виявлено загибелі тварин дослідних групи. Крім того, лабораторні тварини були рухливі, 
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активні, добре поїдали корми, шерсть була густою, блискучою, добре прилягала до тіла. 

Шкіра була еластичною, слизова оболонка ротової та носової порожнин блискуча, блідо-

рожевого кольору, секреція збережена. Будь-яких змін у поведінці та зовнішньому вигляді не 

виявляли.  

 У подальшому визначали вагові коефіцієнти маси внутрішніх органів білих щурів. 

При визначенні вагових коефіцієнтів маси внутрішніх органів отримали дані, наведені у 

таблиці 2. 
Таблиця 2 

 

Коефіцієнти маси внутрішніх органів білих щурів (M±m, n=5) 
 

Внутрішні органи 
Групи тварин 

контрольна І група  ІІ група  
Печінка  29,9±2,02 30,6±1,41 33,52±2,18 
Нирка права  3,48±0,19 3,16±0,08 3,39±0,06 
Нирка ліва 3,45±0,18 3,18±0,14 3,58±0,24 
Селезінка  4,79±0,66 2,83±0,47 * 3,49±0,59 
Серце 3,21±0,09 3,24±0,29 4,04±0,14 ** 
Легені  7,47±0,39 8,20±0,62 8,96±0,85 
Маса 243,2±9,16 203,8±3,29** 192,2±3,75*** 

  

Примітка:  * - р<0,05 ** - р<0,01, *** - р<0,001 

 

 Як видно з даних, наведених у таблиці 2, 14-добове застосування препарату тваринам 

І дослідної групи, які отримували Флайстоп у терапевтичній дозі 0,03 мг/кг маси тіла, 

викликало вірогідне зниження маси тіла та вагових коефіцієнтів маси селезінки, відповідно, 

на 16,2 (р<0,01) та 40,9 % (р<0,05), порівняно до величин контрольної групи. Крім того, було 

встановлено, що у тварин ІІ дослідної групи, які отримували препарат у дозі 0,3 см3/кг маси 

тіла, виявляли вірогідне підвищення вагових коефіцієнтів маси серця на 25,8 % (р<0,01) на 

тлі вірогідного зниження маси тіла на 20,9 % (р<0,01), порівняно до показників контрольної 

групи. Масові коефіцієнти печінки, легень, нирок тварин дослідних груп не відрізнялися від 

величин контрольної групи. 

 При визначенні гематологічних показників отримали дані, що наведені в таблиці 3.  
 

Таблиця 3 
 

Гематологічні показники білих щурів за вивчення підгострої токсичності Флайстопу (M±m, n=5) 
 

Показники 
Групи тварин 

контрольна І група  ІІ група  
Гемоглобін, г/л 152,0±4,18 152,2±3,93 156,0±2,95 
Еритроцити, Т/л 6,75±0,19 6,64±0,09 6,76±0,12 
Лейкоцити, г/л 10,1±0,37 9,24±0,89 8,32±0,94 
Гематокрит, % 40,3±1,36 39,9±0,93 41,2±0,69 
МСН, пг 22,6±0,56 22,9±0,34 23,1±0,37 
МСНС, г/дл 37,7±0,66 38,1±0,25 37,9±0,19 
МСV, мкм3 59,8±0,67 60,1±0,81 60,9±0,78 

 

 Як видно з даних, наведених у таблиці 3, при вивченні впливу досліджуваного 

препарату на гематологічні показники, встановлено, що у тварин І та ІІ дослідних груп 

застосування Флайстопу не спричинювало суттєвих змін у концентрації гемоглобіну, 

кількості еритроцитів, лейкоцитів, величини гематокриту, середнього вмісту гемоглобіну в 

еритроциті (МСН), середньої концентрації гемоглобіну в еритроциті (МСНС), середнього 

об’єму еритроцита (МСV). 
 При визначенні біохімічних показників сироватки крові отримали дані, наведені у 

таблиці 4.  
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Таблиця 4 

Біохімічні показники сироватки крові білих щурів після застосування  

препарату «Флайстоп» (M±m, n=5) 
 

Показники 
Групи тварин 

контрольна І група  ІІ група  
Білок загальний, г/л 62,5±1,48 68,3±1,13* 70,9±1,94** 
Креатинін, мкмоль/л 72,3±1,70 70,2±3,38 72,6±2,21 
Сечовина, ммоль/л 6,72±0,67 7,28±0,51 6,76±0,19 
АcАТ, Од/л 189,7±2,28 173,03±16,17 171,00±17,66 
АлAТ, Од/л  84,65±1,42 65,85±1,99*** 63,33±4,84** 
ЛФ, Од/л 313,4±35,8 251,9±19,79 279,5±51,96 

  

Примітка:  * - р<0,05 ** - р<0,01, *** - р<0,001 
 

 Як видно з даних, наведених у таблиці 4, при вивченні впливу препарату на біохімічні 

показники сироватки крові у тварин І та ІІ дослідних груп виявили вірогідне підвищення 

вмісту загального білка, відповідно, на 9,3 (р<0,05) та 13,4 % (р<0,01), порівняно до величин 

контрольної групи тварин. Крім того, необхідно зазначити, що застосування препарату в 

терапевтичній та десятикратній від терапевтичної дози не викликало суттєвих змін вмісту 

креатиніну та сечовини порівняно до величини контрольної групи. При вивченні активності 

ензимів сироватки крові у тварин І та ІІ дослідних груп відзначали вірогідне зниження 

активності АлАТ, відповідно, на 22,2 (р<0,001) та 25,2 % (р<0,01) та тенденцію до зниження 

активності АсАТ та ЛФ, порівняно до величин контрольної групи тварин.  

 Аналіз отриманих даних показує, що введення білим щурам препарату «Флайстоп» 

упродовж 14 діб у терапевтичній та 10-кратній дозах призводить до зниження маси тіла 

тварин, підвищення вмісту загального білка сироватки крові. Підтримання гомеостазу клітин 

червоної і білої крові в організмі білих щурів за умов уведення терапевтичних доз препарату 

відбувається за рахунок витрат депо селезінки, на що вказує зниження вагового коефіцієнту 

маси органу, а після 14-добового застосування внаслідок посилення роботи серця, на що 

вказує підвищення коефіцієнту його маси. 
 

В И С Н О В К И 
 

 1. Препарат «Флайстоп» за внутрішньошлункового введення, відповідно до 

класифікації речовин за токсичністю, згідно з СОУ 85.2-37-736:2011, належить до 4-го класу 

токсичності – малотоксичні речовини. 

 2. Довготривале застосування препарату «Флайстоп» викликало вірогідне зниження 

маси тіла, вагових коефіцієнтів маси селезінки та активності АлАТ на тлі підвищення вагових 

коефіцієнтів маси серця та вмісту загального білка, що може вказувати на пригнічення 

біосинтезу протеїну в організмі.  

 Перспективи досліджень. Подальші дослідження будуть спрямовані на вивчення 

кумулятивних властивостей препарату «Флайстоп». 
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S U M M A R Y 

 

The article present the results of the determination of acute and subacute toxicity of the drug 

"Flystop", which was made on the basis of cyfluthrin. In result of the conducted researches, it was 

found out, that a single intra-gastric administration of the drug according to the classification of the 

substances to the toxicity (according to the SOU 85.2-37-736: 2011), belongs to the 4th grade of 

toxicity - less toxic substances. 14 days administration of the drug in therapeutics doses caused a 

probable decrease the body weight and the activity of AlAT with the increase of the heart mass and 

content of the total protein. 

 Keywords: ACUTE TOXICITY, SUBACUTE TOXICITY, LABORATORY RATS, 

FLYSTOP, HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS. 
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А Н Н О Т А Ц И Я 

 

В статье приведены результаты изучения острой и подострой токсичности препарата 

«Флайстоп», изготовленного на основе цифлутрина. В результате проведенных исследований 

было установлено, что при однократном внутрижелудочном введении препарат, согласно 

классификации веществ по токсичности (согласно СОУ 85.2-37-736: 2011), относится к 4-му 

классу токсичности - малотоксичные вещества. Применение препарата в течение 14 суток в 

терапевтических дозах вызвало достоверное снижение массы тела и активности АлАТ на 

фоне повышения массы сердца и содержания общего белка. 

Ключевые слова: ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ, ПОДОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ, 

ЛАБОРАТОРНЫЕ КРЫСЫ, ФЛАЙСТОП, ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ. 
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