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Висновки. Таким чином, за результатами дослідження седативні засоби в умовах низького стресового 
навантаження впливають на емоційну реактивність, а в умовах сильного стресового навантаження пригнічують 
рухову активність, що свідчить про зняття стресу та страху.  
 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ БАКТЕРІЄМІЇ У ЩУРІВ 
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Актуальність. K. kristinae належить до переліку емерджентних бактеріальних збудників. Даний патоген входить 
до складу нормальної мікрофлори тіла людини. Однак, останнім часом все частіше виступає в якості збудника 
опортуністичних інфекцій, ендокардитах, сепсисах у пацієнтів з імуносупресією.  
Мета роботи. дослідити здатністьK. Kristina. викликати бактеріємію у експерименті на щурах при введенні per os.  
Матеріали та методи. клінічний штам K. kristinae, що був використаний у дослідженні, ізольований з каріозної 
порожнини пацієнта та ідентифікований за допомогою автоматичного бактеріологічного аналізатора. 
Культивування штаму здійснювали на МПА з додаванням 5% еритроцитів барана з наступним приготуванням 
інокулюму у стерильній дистильованій воді. Дослідження було виконано на 10 безпородних білих щурах-самцях 
17-21 доби життя масою 60-80 грамів, які розподілили на 2 групи по 5 осіб у кожній. Тварин утримували в умовах 
віварію протягом 4 тижів, перші 10 днів з яких щури досліджуваної групи отримували K. kristinae з питною водою. 
Евтаназію тварин проводили під ефірним наркозом на 28-у добу, після чого здійснювали забір крові з правого 
шлуночка з наступним культивуванням на кров’яному агарі та ідентифікацією мікроорганізмів. У 1 мл 
досліджуваних зразків крові підраховували кількість колоніє утворюючих одиниць (КУО) в КУО/мл за стандартною 
методикою.  
Результати. при дослідженні зразків крові щурів контрольноъ групи (n=5) гемокультури виявилися негативними. 
При культивуванні на кров’яному агарі зразки крові тварин досліджуваної групи (n=5) у 100% випадків визначали 
ріст мікроорганізму з морфологічними, тинкторіальними та культуральними властивостями, типовими для роду 
Kocuria, який за результатами заключної ідентифікації за допомогою автоматичного бактеріологічного 
аналізатора був віднесений до виду K. kristinae. Встановлено, що кількість КУО в зразках крові щурів 
досліджуваної групи становила 2,33 ±0,28х109 КУО/мл, що виключало можливість випадкової контамінації 
матеріалу та підтверджувало розвиток бактеріємії у всіх досліджуваних тварин.  
Висновки. K. kristinae в експерименті на щурах при введенні per os викликає бактеріємію. Можливість розвитку 
тяжких септичних станів, викликаних даним збудником, створює загрозу для пацієнтів та потребує додаткових 
подальших досліджень властивостей патогенна.  
 

ВПЛИВ ПОГОДНИХ УМОВ НА РІЗНІ ГРУПИ ХВОРИХ З СЕРЦЕВО-СУДИННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ 
THE INFLUENCE OF THE WEATHER CONDITIONS ON ON DIFFERENT GROUPS OF PATIENTS WITH 
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Актуальність. Проблема впливу погодних умов на самопочуття людини є надзвичайно актуальною на сьогодні. 
Залежність стану організму від зміни метеорологічної ситуації, а також поведінка організму в результаті впливу 
цих змін називається метеозалежністю або метеопатією. Зараз навіть з’явивилася нова галузь науки, яка 
називається медична керосологія. Сьогодні метеочутливістю страждають 75 % з серцево-судинною патологією. В 
групу ризику входять люди з ішемічною хворобою серця, артеріальною гіпертензією, серцевою недостатністю, 
стенокардією та після перенесеного інфаркту.  
Мета роботи. Дослідити вплив погодних умов на різні групи хворих з серцево-судинними захворюваннями, на 
фоні правильно підібраної підтримуючої терапії, намітити шляхи корекції метеочутливості для зниження розвитку 
ускладнень та смертності.  
Матеріали та методи. У період з 15 по 28 червня 2019 року на базі «Другої Черкаської міської лікарні відновного 
лікування» було проведене дослідження шляхом вимірювання артеріального тиску (АТ) і частоти серцевих 
скорочень (ЧСС) у пацієнтів, що знаходилися на нагляді та лікуванні з приводу серцево-судинних захворювань 
(гіпертонічна хвороба I-III ступеня, нейроциркуляторна дистонія, симптоматична артеріальна гіпертензія, ІХС: 
стенокардія I-III функціонального класу в поєднанні з гіпертонічною хворобою). Проводилось вимірювання 
атмосферних параметрів (атмосферного тиску, вологості та температури повітря) та фіксація змін напруженості 
магнітного поля Землі. Учасники дослідження дорослі пацієнти (старше 18 років) із хронічними серцево-
судинними захворюваннями, діагностованими за клінічним рішенням лікарів; На початку дослідження збиралися 
дані: демографічні характеристики, анамнез хвороби, серцево-судинні фактори ризику та спосіб життя, а також 
результати фізикального обстеження, наявні симптоми, результати електрокардіографії, ЕхоКГ і лабораторних 
аналізів, а також дані про поточне лікування.  
Результати. Аналіз показав прихильність пацієнтів до призначених препаратів, що в цілому давало задовільний 
результат у вигляді стабільного тиску, нормальної ЧСС, завдяки оптимальному дозуванню препаратів. 
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Незважаючи на це, у дні коли було відмічене підвищення атмосферного тиску у гіпертоніків підвищувався АТ 
(190/100-210/130 мм рт. ст. ) та ЧСС, а у гіпотоніків АТ досягав нормальних значень. З пониженням атмосферного 
тиску у гіпертоніків спостерігалася стабілізація стану, а у гіпотоніків АТ став ще нижчим(70/50-100/70 мм рт. ст. ). 
Також, під час різких змін атмосферного тиску підвищується ризик виникнення гіпертонічного кризу та нападів 
стенокардії. З підвищенням вологості у гіпертоніків АТ знижувався до нормальних значень, а при мінімальній 
вологості АТ досягав найбільших значень.  
Висновки. Отже, це дослідження показало, що зміни погодних умов негативно впливають на серцево-судинну 
систему та самопочуття хворих з серцево-судинними захворюваннями, не зважаючи на підтримуючу терапію, що 
підвищує ризик судинних катастроф. Дана проблема потребує подальших досліджень.  
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Актуальність. При стресі запускається цілий комплекс біохімічних реакцій, серед яких важливе значення мають 
процеси вільнорадикального окиснення, зокрема - підвищення продукції активних форм кисню (АФК), які у 
надлишкових кількостях викликають структурну модифікацію мембран та лізис клітин. Функцію захисту в організмі 
виконує система антиоксидантного захисту (АОЗ), в склад якої входять ферментні на неферментні сполуки, які 
формують гармонійно впорядкований каскад реакцій нейтралізації АФК.  
Мета роботи. Вивчити зміни про- та антиоксидантних процесів у печінці щурів за умови ВІС та їх корекції 
вітаміном Е.  
Матеріали та методи. Дослідження проводили на щурах-самцях масою 180-200 г згідно із міжнародними 
умовами проведення експериментів з лабораторними тваринами. Тварини були поділені на 3 групи, по 10 у 
кожній:  
І група – інтактні (контроль), ІІ група – щурі, яким моделювали ВІС, ІІІ група – щурі, яким за півгодини до 
моделювання ВІС вводили інтраперитонеально вітамін Е у дозі 150 мг/кг. У гомогенатах печінки визначали: вміст 
ТБК-активних продуктів за методом Р. А. Тімірбулатова, гідропероксиди ліпідів (ГПЛ) за методом В. Б. Гаврилова, 
активність супероксиддисмутази (СОД) за методом С. Чеварі, активність каталази (КАТ) за методом М. А. 
Королюка. Отримані дані статистично опрацьовані за t-критерієм з використанням програмного забезпечення 
Microsoft Excell 8.0. 
Результати. За умов ВІС відбувається інтенсифікація прооксидантних процесів: зростає вміст ГПЛ у 4,1 рази, 
ТБК-активних продуктів у 3 рази. Активність антиоксидантних ферментів змінюється по різному: зростає 
активність СОД у 1,7 рази, активність КАТ знижувалася у 1,9 рази. При застосуванні вітаміну Е спостерігалося 
зниження вмісту ГПЛ у 2,8 рази і ТБК-активних продуктів у 2,5 рази, а також нормалізація активності ферментів-
антиоксидантів.  
Висновки. Водно-іммобілізаційний стрес призводить до активації захисних процесів в організмі тварин у 
відповідь на інтенсифікацію процесів ліпопероксидації, що проявляється зростанням активності СОД. Зниження 
активності каталази може вказувати на вичерпання захисних можливостей при дії стресових чинників. Вітамін Е 
проявляє виразний корегуючий вплив як на процеси ліпопероксидації, так і на активність ферментів системи АОЗ.  
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Актуальність. Проблема пошуку шляхів розширення практичного застосування біологічно активних речовин 
рослинного походження, які відрізняються широким спектром фармакологічної дії та не викликають 
резистентності бактерій є досить актуальною для сучасної медицини. Альтернативою хімічним речовинам можуть 
бути ізохінолінові алкалоїди (сангвінарин і хелеритрин) рослин родини макових – маклеї серцеподібної (Macleaya 
cordata) та маклеї дрібноплідної (Macleaya microcarpa), які є головними інгредієнтами спиртового екстракту 
Сангвірітрину, і як вказують виробники, володіють антибактеріальними та протигрибковими властивостями.  
Мета роботи. Вивчити чутливість музейного штаму S. aureus до ізохінолінових алкалоїдів маклеї серцеподібної 
(Macleaya cordata) та маклеї дрібноплідної (Macleaya microcarpa). 
Матеріали та методи. Чутливість музейного штаму мікроорганізму Staphylococcus aureus АТСС 25923 вивчали 
якісним методом дифузії в агар і кількісним макрометодом серійних розведень. Дослідження дії рослинного 
екстракту на зміни факторів патогенності S. aureus проводили шляхом оцінки плазмокоагулюючої, 


