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Підвищення наприкінці XX століття антропогенного впливу на довкілля призвело до появи 

нової екологічної та медико-біологічної проблеми, пов’язаної з підвищенням вмісту нітратів та 
нітритів в організмі людини. За оцінками експертів, реальне добове навантаження 
неорганічними азотовмісними сполуками складає в середньому 150-350 мг/людину, сягаючи в 
ряді випадків 500, 600 та більше мг/людину за добу, що в 1,5-2 рази перевищує відповідний 
показник в країнах Європи і США.

Проте засоби корекції функціональних та метаболічних порушень, обумовлених ніт рат- та 
нітрит-іонами (або продуктами біотрансформації цих речовин -  оксидом азота (NO), активними 
формами кисню, пероксинітритом), розроблено недостатньо. Зали шаються також 
нез’ясованими порушення вищої нервової діяльності при введенні в організм помірних 
концентрацій неорганічних нітросполук.

Мета роботи полягала у вивченні змін поведінкових реакцій білих щурів у тесті "Від крите 
поле” при відтворенні хронічної інтоксикації нітратом натрію та застосуванні природних 
сорбентів - пектину та пектинвмісних продуктів (борошна з пшеничної, пер лової, вівсяної круп).

Для відтворення хронічної нітратної інтоксикації використовували розчин нітрату, на трію, який 
щури одержували перорально кожен день в дозі 500 мг на кг маси тіла про тягом 40. діб. 
Борошно з пшеничної, перлової, вівсяної круп та пектин додавали в їжу тваринам в період 
ранкового годування.

Для оцінки впливу введення в раціон харчування лабораторних тварин пшеничного борошна, 
крупяного борошна вівса, перловки та пектину на стан центральної нарвової системи у динаміці 
хронічної нітратної інтоксикації проведений тест "Відкрите попе”.

Результати тесту “Відкрите поле” на 40-ту добу відзначать істотний стан пригнічення
центральної нервової системи у тварин XI групи (інтоксикація нітратом натрію), на що вказує 
затримка переходу щурів на новий квадрат (72,1±1.5 проти 81.2±1.7 у інтактних тварин, Р<0,01), 
зростання відвідування периферичних квадратів (74.8 ± 1 .4  проти 69.0 ± 1.5 у інтактних 
тварин, Р<0,02), збільшення кількості дефекацій та грумінгу (вмивання) (відповідно на 48,8 та 
115,0%).

Додавання в раціон тварин круп'яного борошна перловки, круп'яного борошна вівса та 
пектину призвело до покращення поведінкових реакцій тварин відповідних груп досліду: 
знизилося число дефекацій (відповідно на 24,8; 25,2 та 25,6%, Р<0,05) та грумінгу 
(відповідно на 43,1; 44,2 та 43,4%, Р<0,05).

Введення в раціон тварин пшеничного борошна не позначилося на характері
поведінкових реакцій білих щурів у стані хронічної нітратної інтоксикації.

Таким чином, надлишкове надходження в організм нітратів призводить до істотних порушень 
поведінкових реакцій тварин, пов’язаних з підвищенням тривожності. Вве дення в раціон 
тварин пектину та борошна з перлової та овсяної крупи суттєво коригу вало ці зміни.

АСИМЕТРІЯ ЕРИТРОПОЕТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ КІСТКОВОГО МОЗКУ ТА ЗДАТНОСТІ
ЕРИТРОЦИТАРНИХ МЕМБРАН ДО ДЕФОРМУВАННЯ У КОТІВ
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В наш час дослідження кількості еритробластичних острівців відноситься до інфор мативних 

методів оцінювання еритропоетичної функції кісткового мозку у тварин та людей, оскільки 
володіє рядом переваг перед іншими і дозволяє вивчити роль міжклі тинних взаємодій у 
підтриманні та регуляції процесів кровотворення
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(И.А.Волчегорский и соавт., 2002). Еритробластами! острівці являють собою структур
но-функціональну одиницю еритропоезу і знайдені в кістковому мозку, печінці та селе зінці 
ембріонів, новонароджених та дорослих (Е.Л. Куренков и соавт., 2002, А.Г. Рас сохин и 
соавт., 2000-2002), що дозволяє розглядати їх як вдалу та універсальну мо дель для 
оцінювання еритропоетичної функції. Деформованість еритроцитів являє собою 
ключовий момент елімінації червонокрівців з кров’яного русла і її вважають формою 
клітинної поведінки. З деформованістю пов'язані інші реологічні показники крові, її 
падіння достовірно корелює із скороченням тривалості життя червонокрівців при багатьох 
патологічних станах (О.В.Коркушко и соавт., В.Ю.Лишневская и соавт. 2003-2004, 
Е.В.Ройтман, 2004-2005), а її величина залежить від гормонального стату су, статі, ваги, 
віку, рівня кров’яного тиску, вживання алкоголю, паління тощо (К.Мави еіаі., М.І.врепдІег еї 
аі., 2003).

Метою нашої роботи стало дослідження та порівняння стану еритропоезу в кістко вому 
мозку, який був отриманий з правої та лівої великогомілкової кістки у 10 котів з
послідуючим зафарбовуванням мазків за Папенгеймом та підраховуванням кількості
еритробластичних острівців у 10 великих квадратах під електронним мікроскопом за
методом сумарних площин (Г.Г.Автандилов, 1990). Деформованість еритроцитарних
мембран досліджували з використанням папаверинового гемолізу та наступним
зафарбовуванням мазків за Папенгеймом з використанням методики Г.И. Григорьева
(1999).

Як продемонстрували результати проведеної серії експериментів, у котів наявна ві
зуальна та кількісна асиметрія еритропоезу: кількість еритробластичних острівців
склала 162 зліва та 237 справа, (причому різниця результатів, отриманих справа і зліва, 
виявилася достовірною за критерієм Вілкоксона \А/, який був менше 0,05).

Здатність еритроцитарних мебран до деформації виявилася також достовірно ви щою 
у еритроцитів, отриманих з правої яремної вени, ніж з лівої.

Таким чином, у котів кістковий мозок справа виробляв більше червонокрівців, які
надходили в.збільшеній кількості в праву яремну вену і, зокрема, зумовлювали більшу
здатність червонокрівців до деформування. Ймовірно, що еритроцити з правої ярем ної 
вени володіли більшим енергетичним потенціалом, були більш “гарячі”
(В.Ф.Фролов, 2001) і мали більшу здатність до мікровезикуляції, а, значить, і
деформування, ніж еритроцити, отримані з лівої яремної вени.

Можливо, отримані нами результати матимуть практичне значення при корекції па
тологічних станів, які супроводжуються порушенням еритропоетичної активності кіст
кового мозку (в наш час спостерігається тенденція до збільшення відсотку анемічних
станів) чи здатності еритроцитарної мембрани до деформування, та теоретичне, збі
льшуючи дані стосовно морфо-функціональної асиметрії червонокрівців за фізіологіч них 
умов.
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Метаболічну основу багатьох захворювань скелета складають порушення біосинте зу 

органічної матриці і мінералізації КТ. Органічна матриця відіграє провідну роль в ініціації 
мінералізації і ремоделюванні КТ, яка чутливо реагує на гормональні зміни в організмі. 
Теоретичний і практичний інтерес представляє вивчення змін складу глікоп- ротеїнів 
органічної матриці КТ пародонта при сполученій дії емоційного стресу (ЕС) та недостатності 
гонад, а також за умов корекції недостатності статевих гормонів, що необхідно для 
розуміння механізмів розвитку метаболічних змін в КТ при дисфункції гонад, зокрема у 
жінок у посткпімактеричний період та після оваріоектомії. Мета даної роботи -  дослідити 
зміни концентрації сіалових кислот - вуглеводного компоненту глікопротеїнів. в КТ 
нижньої щелепи за умов ЕС на тлі недостатності гонад, а також за умов корекції 
недостатності статевих гормонів. Експерименти виконані на 54 статево-
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