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Антацидні препарати, які швидко усувають
печію та біль при кислотозалежних захворю�

ваннях, є широковживаними. Проте спектр їх�
ньої фармакодинаміки не обмежується кислото�
нейтралізаційним ефектом. Деякі з антацидів,
зокрема «Фосфалюгель», здатні чинити також
адсорбувальний, обволікальний та цитопротек�
тивний ефекти [1, 2]. Наявність адсорбувального
ефекту робить доцільним застосування таких ан�
тацидів при отруєнні, проте інформації щодо їх
ефективності при інтоксикаціях бракує.

Мета роботи — порівняти ефективність анта�
цидного препарату «Фосфалюгель» та двох енте�
росорбентів («Смекти» та активованого вугілля)
при тяжкому гострому отруєнні алкалоїдом
стрихніном.

Вибір препаратів зумовлений їх фармакологіч�
ними властивостями. Активоване вугілля — це
класичний ентеросорбент, показаннями до засто�
сування якого є диспепсія, метеоризм, харчові ін�
токсикації, отруєння алкалоїдами, солями важ�
ких металів тощо [4]. Діосмектит («Смекта») —
ентеросорбент, який містить природний діокта�
едричний смектит, котрий адсорбує та виводить
токсини, віруси, бактерії, а також має обволі�
кальну дію. Показаннями до його застосування є
симптоматичне лікування гострої та хронічної
діареї, запальні захворювання шлунка та кишеч�
нику [5]. «Фосфалюгель» — збалансований гель
алюмінію фосфату, сорбітолу, агар�агару та пек�
тину — монокомпонентний антацидний препа�
рат, який, окрім кислотонейтралізаційного, має
обволікальні, адсорбувальні та цитопротективні
властивості. Застосовується при кислотозалеж�
них захворюваннях шлунково�кишкового тракту

(ШКТ), шлунково�кишкових розладах, спричи�
нених інтоксикаціями, інфекціями [1, 2, 6].
Стрихнін є судомною отрутою, наявність або від�
сутність ефекту якої добре верифікується при
спостереженні за тваринами.

Матеріали та методи
Досліди виконано на 30 білих щурах�самцях з

масою тіла 230—280 г, які за добу до експеримен�
ту були позбавлені їжі. Гостре отруєння спричи�
няли стрихніну нітратом, який вводили у вигля�
ді водного розчину у шлунок крізь зонд. На пер�
шому етапі дослідження підбирали дозу стрих�
ніну. За даними літератури, його ЛД50 для щурів
при оральному введенні варіює у широких ме�
жах — від 2,2 до 16,0 мг/кг [8—10]. Як показали
результати попереднього досліду на 6 щурах, у
дозі 5 мг/кг стрихнін спричиняв лише здриган�
ня у 66,7 % тварини, тому для основного експе�
рименту обрано дозу 15 мг/кг. Її вводили в 1,0—
1,5 мл дистильованої води через 10 хв після дос�
ліджуваних препаратів. Алюмінію фосфату гель
(«Фосфалюгель», Аstellas, Франція), діосмектит
(«Смекта», Beaufour Ipsen Pharma, Франція) та
активоване вугілля (ТОВ «Славія�2000», Украї�
на) вводили крізь товстий зонд у шлунок у дозі
500 мг/кг у 1—2 мл води. Таблетки активованого
вугілля попередньо розтирали до порошкоподіб�
ного стану.

Кожного щура після введення стрихніну помі�
щали в окрему клітку. Безперервно спостерігали
за станом тварин, реєструючи такі показники: ла�
тентний період судом, кількість пароксизмів
тяжкістю 3 бали та більше, загальну тривалість
життя щурів. Судомні реакції оцінювали за 
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6�бальною шкалою: 1 — здригання голови чи ок�
ремих м’язів, 2 — манежний «дикий» біг, 3 — кло�
нічні судоми, 4 — клоніко�тонічні судоми з падін�
ням тварини набік, 5 — тонічна екстензія, 6 — то�
нічна екстензія та смерть тварини [7].

Для статистичного оброблення отриманих
даних використовували t�критерій Стьюдента у
разі обліку результатів у вигляді «середнє ± стан�
дартна похибка середньої» та кутове перетворен�
ня Фішера при обліку в альтернативній формі.

Результати та обговорення
У всіх щурів контрольної групі стрихнін

(15 мг/кг) протягом 6,5—20,0 хв спричиняв
здригання, яке швидко переростало в тяжкі кло�
нічні або клоніко�тонічні судоми (табл. 1).

У 5 із 6 контрольних щурів (83,3 %) швидко
виникла тонічна екстензія, яка призвела до за�
гибелі через 11—20 хв після введення алкалоїду.
Вижила лише одна тварина, в якої не було то�
нічних судом.

Усі досліджувані препарати суттєво зменшили
інтенсивність судом та летальність (див. табл. 1).
Активоване вугілля виявилося найменш ефек�
тивним: клоніко�тонічні судоми виникли у 2 щу�
рів із 6, що спричинило загибель. Кількість кло�
ніко�тонічних пароксизмів на 1 тварину зменши�
лась у 5 разів. У 2 (33,3 %) щурів не було жодних
виявів судомної активності, навіть здригань.

Діоктаедричний смектит та особливо алюмі�
нію фосфату гель сприяли більшому зменшен�
ню виявів отруєння (див. табл. 1). Тяжкі клоні�
ко�тонічні судоми виникли лише в 1 тварини з
кожної групи, що завершилося загибеллю. На
відміну від групи, де використовували активова�

не вугілля, в якій вже перший судомний напад
стрімко розвивався від здригання до смертельної
тонічної екстензії (6 балів), щур з групи, де вико�
ристовували діоктаедричний смектит, пережив
3 клонічних напади тяжкістю 3 бали, а щур з групи,
де використовували алюмінію фосфату гель, —
1 тонічний пароксизм (5 балів) та 1 клоніко�то�
нічний із боковим положенням (4 бали). Смер�
тельний судомний напад у одного щура у кожній
групі розвинувся через значний інтервал часу
після припинення попередніх пароксизмів. Зрос�
ла кількість тварин без жодних виявів судомної
активності (на тлі алюмінію фосфату гелю — до
83,3 % (p < 0,05 відносно контролю), у групі з
використанням діоктаедричного смектиту  здри�
гання спостерігали у 50 % щурів).

Запобігання судомам та летальності зумовлено
фармакокінетичною взаємодією стрихніну з
кожним з досліджуваних препаратів, які не
всмоктуються у ШКТ. Порівняння отриманих
нами результатів з даними літератури (табл. 2)
виявило, що протисудомні властивості корелю�
ють з адсорбувальною здатністю цих засобів.

Алюмінію фосфату гель при смертельному от�
руєнні стрихніном має максимальний захисний

Таблиця 1. Вплив активованого вугілля, «Смекти» та «Фосфалюгелю» 
при експериментальному отруєнні стрихніном

Показник
Контроль 
(стрихнін, 
15 мг/кг)

Активоване вугілля
(500 мг/кг) +

стрихнін

«Смекта» 
(500 мг/кг) +

стрихнін

«Фосфалюгель»
(500 мг/кг) +

стрихнін

Кількість тварин 6 6 6 6

Латентний період здригання, хв 10,2 ± 2,3 8,0 ± 1,4 15,0 ± 0,7 16,0 ± 0*

Латентний період клоніко�тонічних судом, хв 11,5 ± 2,8 14,0 ± 11,3 15,0 ± 0 20,0 ± 0* 

Кількість клоніко�тонічних судом на 1 щура 1,5 ± 0,3 0,3 ± 0,3* 0,8 ± 0,7 0,5 ± 0,3* 

Кількість тварин із судомами, %: клонічними 
тонічними

100,0
83,3

33,3*
33,3*

16,7*
16,7*

16,7*
16,7*

Кількість тварин без судомної активності, % 0 33,3* 50,0* 83,3*#

Середня тяжкість судом, бали 5,3 ± 0,5 2,3 ± 1,0* 1,3 ± 1,0* 1,0 ± 1,0*

Час загибелі, хв 13,3 ± 3,2 15,0 ± 11,3 125 ± 0* 331 ± 0*#

Летальність, % 83,3 33,3* 16,7* 16,7*

Примітка. * Різниця щодо показників контролю статистично значуща (p < 0,05).
# Різниця щодо показників тварин, яким уводили активоване вугілля, статистично значуща (p < 0,05).

Препарат Питома поверхня, м2/г

«Фосфалюгель» [2] 1000

«Смекта» [3] 100

Активоване вугілля [3] 1,5—2,0

Таблиця 2. Питома поверхня часточок різних
препаратів з адсорбувальними властивостями
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ефект. Це добре узгоджується з даними про най�
більшу питому поверхню міцел гелю (див. табл.
2), який містить фосфат алюмінію, гель агару та
пектин (1 г — 1000 м2). Це, ймовірно, забезпечує
велику сорбційну ємність та інтенсивну адсор�
бцію алкалоїду. Незначна частина алюмінію
фосфату гель преципітується в кишечнику у виг�
ляді оксидів та нерозчинних карбонатів, що поси�
лює його адсорбувальну дію [2]. Часточки
діоктаедричного смектиту, який за ефективністю
дещо поступається алюмінію фосфату гелю, ма�
ють меншу питому поверхню. Найменший захис�
ний ефект активованого вугілля при отруєнні
стрихніном відповідає найменшій питомій повер�
хні часточок (див. табл. 2).

Результати дослідження свідчать, що антацид�
ний препарат «Фосфалюгель» володіє потужни�

ми адсорбувальними властивостями, за якими не
лише не поступається, а й дещо переважає кла�
сичні препарати ентеросорбентів — діоктаедрич�
ний смектит та особливо активоване вугілля.

Висновки
У дослідах на щурах алюмінію фосфату гель

(«Фосфалюгель», 500 мг/кг) ефективно запобігає
резорбтивній дії стрихніну (15 мг/кг), про що
свідчить зменшення судом та летальності тва�
рин. За ефективністю препарат не лише не пос�
тупається, а й дещо переважає ентеросорбенти —
діоктаедричний смектит («Смекту») та активо�
ване вугілля.

Механізм захисного ефекту пов’язаний з ад�
сорбувальними властивостями досліджуваних
препаратів.

С.Ю. Штрыголь

Экспериментальный анализ влияния адсорбирующих 
препаратов на острое отравление стрихнином
Исследовано влияние активированного угля, «Смекты» и «Фосфалюгеля» на течение экспериментально-
го острого отравления стрихнином.

Материалы и методы. Опыты выполнены на белых крысах. Острое отравление вызывали конвульсан-
том стрихнина нитратом, который вводили в желудок в дозе 15 мг/кг. Препараты «Фосфалюгель»,
«Смекта» и измельченный активированный уголь вводили в желудок в дозе 500 мг/кг в 1—2 мл воды.
Критериями эффективности адсорбирующих препаратов служили тяжесть судорог и летальность.

Результаты и обсуждение. Установлено, что наибольший защитный эффект оказывает «Фосфалю-
гель», которому несколько уступают «Смекта» и в большей степени — активированный уголь. Предупреж-
дение судорожного эффекта стрихнина обусловлено фармакокинетическим взаимодействием с иссле-
дуемыми препаратами за счет адсорбирующих свойств последних.

Выводы. Адсорбирующие препараты, особенно «Фосфалюгель», являются эффективними антидотами
при отравлении алкалоидом стрихнином.
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S.Yu. Shtrygol

Experimental analysis of the effects of the adsorptive 
medicinal products on the acute strychnine poisoning
The study has been held to detect the effects of the activated charcoal, Smecta and Fosfalyugel on the course of
experimental acute strychnine poisoning.

Materials and methods. The experiments were performed on white rats. Acute poisoning was caused by con-
vulsant strychnine nitrate, which is administered into the stomach in a dose of 15 mg/kg. 10 min before strych-
nine preparations Fosfalyugel, Smecta and shredded activated charcoal were administered into the stomach in a
dose of 500 mg/kg in 1–2 ml of water. Criteria of efficiency of absorbent medicines were the severity of seizures
and lethality.

Results and discussion. It has been established that Fosfalyugel had the maximal protective effect, and the
effect of activated charcoal was minimal. Prevention of strychnine convulsive effects has been stipulated by
pharmacokinetic interaction of the investigated products due to their adsorptive properties.

Conclusions. Absorbent medicines, especially Fosfalyugel are the effective antidotes in poisoning with strych-
nine alkaloid. �
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