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эффективность его использования за счет: необоснованной госпитализации больных (9,4%); неудовлетво
ренной подготовки планово госпитализированных (8,5%); необоснованно затянутых сроков пребывания в 
стационаре (5,9%). Установлена госпитализация больных в непрофильные отделения (5,8%). Основной 
причиной недостаточной эффективности использования стационарного сектора отмечена полная 
централизация процессов управления деятельность учреждений здравоохранения. Разработаны мероприятия 
по повышению эффективности использования коечного фонда.

Клю чевы е слова: коечный фонд, рациональное использование, койко-день, обоснованность 
госпитализации.
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SOME ASPECTS OF RATIONAL USE OF BEDS FUND OF THERAPEUTIC PROFILE  
Podolyaka V.L., Slabky G.A.

Summary. The results of study of rationality of use of therapeutic beds fund in a big industrial city are given in 
the article. The data obtained show unsatisfactory effectiveness of its use owing to groundless hospitalization (9,4%); 
unsatisfactory preparation of patients hospitalized up to the plan (8,5%); groundlessly delayed terms in the in-patient 
departments (5,9%), Hospitalization to non-profiled departments was also defined (5,8%). The main reason of ineffective 
use of in-patient section is full centralization of the processes of management in health service. The measures for the 
increase of effectiveness of beds fund use are worked out.
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Вступ Серед великої кількості хімічних 
речовин, що забруднюють довкілля, особ
ливе місце займають сполуки важких металів, 
які володіють високою стабільністю, мігра
ційною здатністю та токсичністю [2]. За
бруднення середовища існування людини 
сполуками важких металів призводить до 
значного їх накопичення в об’єктах довкілля 
та подальшого надходження в організм з 
продуктами харчування, водою та повітрям. 
Підвищене надходження сполук металів в 
організм людини може провокувати розвиток 
функціональних порушень та призводить до 
ряду захворювань [2; 3]. Найбільш часто в
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надмірно високих концентраціях серед них 
визнаються сполуки свинцю, ртуті, цинку, 
міді, нікелю, марганцю, хрому та кадмію [1].

Метою роботи було вивчення про
філактичного впливу пектину, борошна 
пшениці, круп'яного борошна перловки і 
вівсянки, шо використовуються як складові 
частини соусів на емульсійній основі, при 
відтворенні хронічної інтоксикації організму 
лабораторних тварин ацетатом свинцю.

Об’єкт та методи дослідження. Для 
відтворення хронічної свинцевої інтоксикації 
використовували розчин ацетату свинцю, 
який щури одержували per os кожен день в 
дозі 60 мг на кг маси тіла протягом 40 діб.
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Досліджувані продукти (борошно пшеничне, їжу тваринам в період ранкового годування, 
круп’яне борошно перловки, круп’яне борош- Розподіл тварин за експериментальними 
но вівса та і ,5% розчин пектину) додавали в групами наданий в таблиці 1.

Таблиця 1
Розподіл тварин експериментальних груп

№ Характеристика груп №№ тварин
І Інтактна 1.2, 3,4, 5
II Контрольна (борошно пшеничне) 6. 7, 8, 9,10
III Контрольна (борошно перловки) 11,12,13, 14, 15
ГУ Контрольна (борошно вівса) 16, 17, 18, 19,20
У Контрольна (пектин) 21,22, 23,24, 25
У І Дослідна (свинець 60 мг/кг маси) 26, 27, 28, 29, 30
УІІ Дослідна (свинець + борошно пшеничне) 31,32, 33,34, 35
У І І І Дослідна (свинець + борошно перловки) 36, 37, 38, 39,40
IX Дослідна (свинець + борошно вівса) 41,42,43,44,45
X Дослідна (свинець + пектин) 46,47,48, 49, 50

Вивчали динаміку маси тіла тварин 
шляхом зважування до початку досліду, на 
10, 15, 20 та 40 добу; досліджувалися також 
коефіцієнти маси внутрішніх органів щурів 
шляхом зважування головного мозку, серця, 
печінки, селезінки, нирок, наднирників та 
гіпофізу з наступним обчисленням відсотку 
їхньої ваги від маси тіла тварини [7]. 
Гіоведінкові реакції тварин вивчали у тесті 
“відкрите поле”. [5]. Досліджували в крові 
кількість еритроцитів, коцентрацію гемогло
біну [6], холестерину [8], вміст свинцю в 
кістках [4]. Результати досліджень обчислю
вали методами біологічної статистики [6].

Результати дослідження. Нами вста
новлено, що одним з важливих показників,

які інтегрально відображають вплив хронічної 
свинцевої інтоксикації на організм експери
ментальних тварин є динаміка маси тіла 
протягом експерименту. Загальнотоксична 
дія іонів свинцю проявляється порушенням 
функціювання багатьох органів та систем 
щурів. Це, в свою чергу, відображається як 
на засвоюванні поживних речовин, так і на 
збільшенні витрат пластичних речовин та 
енергії організмом на відновлення ушкод
жених структур. Статистичні дані динаміки 
маси тіла щурів експериментальних груп при 
відтворенні хронічної свинцевої інтоксикаціїї 
та корекції борошном пшеничним, круп’яним 
борошном перловки, круп’яним борошном 
вівса та пектином наведені в табл. 2.

Таблиця 2
Динаміка середньої маси тіла щурів при хронічній свинцевій інтоксикації та 

корекції борошном пшеничним, круп’яним борошном перловки, круп’яним борошном вівса
та пектином (М+т, г)

Групи тварин Динаміка маси тіла експериментальних тварин
1-а доба 10-а доба 15-а доба 20-а доба 40-а доба

І 134 ±7 148 ± 5 ібі ± іб 179 ±25 243 ± 10
II 133 ±13 152 ±15 162 ±23 191 ± 10 256 ±19
ш 139 ± 13 152,2 ±6 160 ±5 183 ±6 244 ±12
ІУ 138 ± 4 150 ±7 161 ±5 176 ±6 246 ±4
У 123 ±4 147 ±4 176 ±.12 182,6+ 12 211 ±10*
УІ 126 ±4 139 ±5 151 ±6 164 ±6 201 ±11**
УІІ 135 ±3 151 ±3 164 ±4 182 ±4 221 ±11
УІІІ 133_± 5 147 ± 5 159 ± 5 176 ±4 235 ± 8*
IX 132 ±.3 148 ±4 162 ±4 183 ±6 242 ± 4**
X 137 + 3 147 ±3 154 ±2 161 ±2 219 ±9*

Примітка: з цій та наступних таблицях: порівняння проведене з даними І групи тварин (інтактні тварини) * - статистично 
вірогідна різниця при Р <0,05* ** - статистично вірогідна різниця при Р <0,01, порівняння проведене з даними У! групи тварин 
(контрольні тварини) # - статистично вірогідна різниця при Р <0,05, ## - статистично вірогідна різниця при Р <0,01
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Розглядаючи профілактичну дію пше
ничного борошна, круп’яного борошна 
перловки, круп’яного борошна вівса та 
пектину (групи УІІ, УМІ, IX, X) на предмет 
зниження токсичного впливу ацетату свинцю 
за показниками маси тіла експеримен
тальних тварин на 40-ву добу, можна від
мітити наступне:

- додавання в харчовий раціон щурів 
пшеничного борошна (група УІІ) не призве
ло до покращення показника маси тіла 
тварин в порівнянні з контрольною групою 
(УІ) - Р>0,05 -  статистична різниця не 
вірогідна;

- додавання в харчовий раціон щурів 
крупяного борошна перловки (група УІІІ) 
виявило профілактичну дію цього компо
ненту харчування у відношенні свинцевої 
інтоксикації -  маса тіла щурів цієї групи була 
вірогідно вища ніж контрольних тварин 
(Р<0,05) і наблизилась за цим показником до 
Інтактної групи;

- додавання в харчовий раціон щурів 
крупяного борошна вівса (група IX) ста
тистично вірогідно (Р<0,01) збільшило 
середню вагу тварин в порівнянні з конт

рольною групою, маса тіла тварин цієї групи 
практично нормалізувалась в порівнянні з 
інтактними тваринами;

- використаний в якості проф ілак
тичного засобу в Х-й групі експеримен
тальних тварин розчин пектину не виявив 
очікуваного ефекту у відношенні показника 
маси тіла: середня вага тварин Х-ї групи 
статистично не відрізнялась від аналогічного 
показника щурів контрольної групи (УІ), а в 
порівнянні з інтактними тваринами була 
вірогідно нижче (Р<0,05).

Більш глибоко проаналізувати стан 
організму експериментальних тварин при 
хронічній свинцевій інтоксикації дозволяє 
визначення коефіцієнтів мас внутрішніх 
органів (відсоток ваги окремих органів по 
відношенню до маси тіла), так як це дозволяє 
опосередковано судити про функціональний 
стан органів, чи про токсичну дію чинника. 
Коефіцієнти маси внутрішніх органів щурів 
при введенні в раціон харчування пше
ничного борошна, крупяного борошна вівса, 
перловки та розчину пектину на фоні хро
нічної свинцевої інтоксикації наведені в 
таблиці 3.

Таблиця З
Коефіцієнти маси внутрішніх органів щурів при введенні в раціон 

харчування пшеничного борошна, крупяного борошна вівса, 
перловки та розчину пектину на фоні хронічної свинцевої інтоксикації

на 40-ву добу (М +т, %)

Органи
тварин

Інтактна
група

а)

Контрольн 
а група 

(УІ)

Пшеничне
борошно

.. .....(УИ)

Круп’яне борошно 
перловки 

(УІІІ)

Круп’яне 
борошно вівса 

(IX)
Пектин

(X)

Селезінка 0,61
±0,03

0,68
±0,14

0,64
±0,04

0,67
±0,07

0,65
±0,06

0,64
±0,09

Печінка 3,31
±0,17

4,03
±0,17**

3,85
±0,07*

3,46#
±0,18

3,46#
±0,15

3,31 ## 
±0,06

Нирки 0,84
±0,07

0,65
±0,08**

0,61
±0,09*

0,81
±0,11

0,71
±0,09

0,86 ## 
±0,03

Наднирники 0,038
±0,003

0,081
±0,006**

0,077
±0,006**

0,056 ## 
±0,003**

0,052
±0,008**

0,043 ## 
±0,005

Серце 0,448
±0,08

0,639
±0,06**

0,531
±0,07**

0,548 ## 
±0,07**

0,490 ## 
±0,02**

0,499 ## 
±0,04**

Голов. мозок 0,868
±0,038

0,793
±0,064

0,742
±0,072

0,842
±0,043

0,805
±0,052

0,821
±0,033

Гіпофіз 0,0054
±0,0003

0,0025
±0,0002**

0,0028
±0,0003**

0,0034 # 
±0,0004**

0,0032
±0,0005**

0,0047 ## 
0,0003*
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Аналізуючи дані, наведені в таблиці З, 
треба відмітити, що на свинцеву інтоксикацію 
(група У!) зміною коефіцієнтів мас відреагу- 
вали всі вивчаємі органи, крім селезінки та 
головного мозку. Це можна пояснити тим, що 
ці органі не приймають безпосередньої участі 
в детоксикаційних процесах при отруєннях 
важкими металами, їхня реакція відобра
жається в основному функціональними 
порушеннями діяльності, що буде розгля
датися нами нижче.

П ечінка на 40-денну інтоксикацію  
свинцем відреагувала високим ступенем 
збільшення коефіцієнту маси - 4,03+0,17% 
проти 3,31+0,17% у тварин інтактної групи 
(Р<0,01), що є фізіологічно зумовленим 
явищем, тому що саме на печінку покла
дається головна детоксикаційна роль в 
організмі.

Нирки на 40-ву добу свинцевої інток
сикації відреагували значним статистично 
вірогідним зниженням коефіцієнту маси - 
0,65+0,08% при 0,84+0,07% у інтактних 
тварин (Р<0,01), що можна пояснити тим, що 
саме нирки несуть головне навантаження у 
виведенні важких металів з організму (до 
90%) [1]. Ефект “сатурнізму” (хронічне 
отруєння свинцем) проявляється токсичними 
нефрозо-нефритами з відповідними функціо
нальними та морфологічними порушеннями 
діяльності цих органів, що відобразилось в 
нашому експерименті різким зниженням 
коефіцієнту маси нирок.

Серце відреагувало суттєвим наро
щуванням коефіцієнту маси - 0,639+0,06% 
проти 0,448+0,08%  у інтактних тварин 
(Р<0,01), що можна пояснити компенса
торною гіпертрофією серцевого м’яза у 
відповідь на токсичну дію свинцю.

Гіпофіз та наднирники, що є органами 
гуморальної регуляції організму, також 
суттєво відреагували на свинцеву інтокси
кацію, але гіпоф із (центральна ланка) 
відреагував зниження коефіцієнту маси - 
0,0025+0,0002% проти 0,0054+0,0003% у 
інтактних тварин (Р<0,01), що є наслідком 
прямої токсичної дії на фоні декомпенсації 
функції. Наднирники (периферична ланка)

навпаки відреагували значним нарощуванням 
маси - 0,081+0,006% проти 0,038+0,003% 
(Р<0,01) у інтактних тварин. Це можна 
пояснити компенсаторним збільшенням маси 
паренхіми залози, що на фоні інтоксикації та 
недостатньої функціональної здатності 
центральної ланки (гіпофіз) в якійсь мірі 
дозволяє забезпечувати гуморальні регу
ляторні функції.

В дослідних групах -  УІІ, УІІІ, IX, X -  з 
додаванням в харчовий раціон відповідно 
борошна пшеничного, круп’яного борошна 
перловки, круп’яного борошна вівса та 
пектину ми отримали наступні результати:

- додавання розчину пектину до харчо
вого раціону тварин з високим ступенем 
вірогідності (Р<0,01) запобігало виникненню 
змін коефіцієнтів мас органів дослідної групи 
тварин, що може бути пов’язано з високою 
сорбційною здатністю пектину у відношенні 
зв’язування та виведення ацетату свинцю 
через шлунково-кишковий тракт [3];

-додавання в раціон тварин круп’яного 
борошна перловки та круп’яного борошна 
вівса призвело до практично повної норма
лізації (Р<0,05) показників коефіцієнтів мас 
вивчаємих органів, за винятком того, що 
додавання круп’яного борошна вівса не 
впливало на коеф іцієнт маси гіпоф ізу 
дослідної групи тварин, який виявився 
вірогідно нижчим (Р<0,01) аналогічного 
показника інтактних тварин.

Вищенаведене може свідчити про 
високу здатність круп’яного борошна пер
ловки запобігати інтоксикації важкими 
металами організму лабораторних щурів, в 
меншій мірі це можна сказати також про 
круп’яне борошно вівса. Наступним, не менш 
важливим показником ступеню інтоксикації 
організму ацетатом свинцю, є тестування 
тварин у “Відкритому полі". Це тестування 
дає уявлення про функціональні порушення 
діяльності нервової системи щурів, в першу 
чергу головного мозку [5]. Як відомо, цент
ральна нервова система є однією з пер
шочергових “мішеней” впливу сполук важких 
металів при їхньому надлишковому над
ходженні в організм [2].
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Дані вивчення поведінкових реакцій добу досліду у тесті “відкрите поле” представ- 
тварин експериментальних груп на 15-ту лені в табл. 4.

Таблиця 4
Поведінкові реакції тварин експериментальних груп у тесті 

“ відкрите поле” на 15-ту добу досліду

Новий
квадрат

Периферич
ний квадрат

Внутріш
ній квадрат Дефекація Піднімання 

на задні лапи Г румінг

І 94 ±2 79 ± 1 18 ±1 2 + 0 11 ±3 2 ± 1

II 99 + 2 78 ± 1 17 + 1 2 + 0 10 + 2 2 + 1

III 96 ±2 81 + 2 18 ± 2 2 ± 0 10 ±3 2 ± 1

ІУ 110+2 79 + 2 19 ±2 2 + 0 12+1 2 + 1

У 98 + 2 79 ± 1 16 + 1 2 ± 0 12 + 2 2 ± 1

УІ 77 ± 1** 105 ± 1** 12 ± 1** 3 ±0** 8 ±2** 4 ± 1**

УІІ 79 ± 2 93 + 3## 15 ±2 2 + 0# 8 ± 2 3±  1

УІП 86 ± 2## 94 ± 2## 14 ± 1 2 ± 0# 8 ±2 3 + 1

IX 88 ± 2## 88 + 2## 16 ± 1## 2 + 0# 11 ±2# 2 ± 1

X 81 + 1 90 ±2# 17+1## 2 ± 0# 8 ± 2 2 ± 1

Проведені дослідження показали, що 
додавання в раціон харчування здоровим 
тваринам (II, III, І У, У) груп відповідно 
борошна пшеничного, круп’яного борошна 
перловки, круп’яного борошна вівса та 
пектину не викликало змін реакції поведінки. 
При проведенні тесту “відкрите поле" в групах 
відмічалась класична поведінка тварин, 
тобто на перших хвилинах щури активно 
обходили периферичні квадрати, підні
малися на задні лапки, відбувався акт 
дефекації та грумінгу. їхня поведінка прин
ципово не відрізнялась від тварин інтактної 
групи. Поведінка тварин УІ групи (інток
сикація ацетатом свинцю) різко відрізнялась 
від здорових тварин:

- перехід на новий квадрат затри
мувався з високим ступенем вірогідності (Р 
<0,01) -  77±1 проти 96±2 у інтактних тварин, 
що свідчить про значний стан пригнічення 
центральної нервової системи;

- різко зростало відвідування перифе
ричних квадратів 105±1 проти 79±1 у інтакт
них тварин (Р<0,01), значно скоротилась 
кількість відвіданих внутрішніх квадратів -  
12±1 проти 18±1 у здорових щурів. Це свід
чить про втрату зацікавленості та наявність 
фактору страху відкритого простору;

- збільшилась кількість дефекацій та 
грумінгу (Р<0,01), що також є захисною 
реакцією центральної нервової системи;

Отримані дані беззаперечно свідчать 
про значну ступінь пригнічення центральної 
нервової системи лабораторних тварин У! 
групи на фоні інтоксикації ацетатом свинцю. 
Додавання в раціон тварин круп’яного 
борошна перловки та круп’яного борошна 
вівса практично нормалізувало поведінкові 
реакції тварин відповідних груп досліду (VIII, 
IX) з високим ступенем статистичної віро
гідності (Р<0,01), чого не спостерігалося в 
групах дослідних тварин з додаванням в 
раціон пшеничного борошна та пектину 
(групи УІІ, X).

Таким чином, на 15-ту добу експе
рименту нами отримані дані, що свідчать про 
розвиток гальмівних реакцій центральної 
нервової системи у щурів на фоні свинцевої 
інтоксикації та виражену протективну дію 
додавання в раціон тварин круп’яного 
борошна перловки та круп’яного борошна 
вівса.

Дані вивчення поведінкових реакцій 
тварин експериментальних груп на 40-ву 
добу досліду у тесті “відкрите поле” пред
ставлені в табл. 5.
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Таблиця 5
Поведінкові реакції тварин експериментальних груп у тесті 

“ відкрите поле” на 40-ву добу досліду

№
..ТЕ.:.-

Новий
квадрат

ІІериферични 
й квадрат

Внутрішній
квадрат Дефекація Піднімання на 

задні лапи Г румінг
І 81 ±2 69 ±2 12 ± 1 1.6+ 0.3 9.2 ±2.1 1.8 ±0.4
II 78.1 ± 1.3 70.7 ± 1.2 12.2 ±0.8 1.8 ±0.2 9.4 ± 1.6 2.1 ±0.7
III 82.7 ±2.1 66.2 ± 1.8 13.2 + 1.5 1.6 ±0.3 9.1 ±2.1 1.9 ±0.8
ІУ 84.2 ±2.1 64.9 ± 1.8 13.1 ± 1.4 1.6 ±0.3 11.7 ±2.1 2.1 ±0.5
У 77.5 ± 1.6 69.9 ± 1.5 12.2 ± 1.1 1.7 ±0.3 10.9 ±2.8 2.0 ±0.9
УІ 58.2+1.4** 88.4±1.2** 8.3±0.5** 2.5±0.1* 8.0±1.2 3.9±0.4**
УІІ 62.37+0.2# 80.9±2.9## 9.5 ± 1.4 1.9 ±0.3 12 ±13 3.1 ±0.5
УІІІ 62.5±і.7# 84.2±2.4# 9.5 + 1.1 2.0 ± 0.2 7.5 ± 1.5 2.5 ± 0.6#
IX 68.5±1.6## 76.4±1.9## 10.4+.1.0# 1.8 ±0.2# 9,7 ± 1.9# 2.2±0.5 ##
X 66.2±1.5## 80.3+1.9# 11.1 ±0.7## 1.8 ±0.2# 8.1 ± 1.1 2.2±0.5##

Як видно з даних, наведених в табл, 5, 
на 40-у добу експерименту патологічні 
реакції поведінки щурів УІ групи (свинцева 
інтоксикація) продовжують наростати. 
Особливо істотно це відображається за 
показниками зниження частоти відвідування 
нових квадратів (58.2±1.4 проти, 81.2±1.7 у 
інтактних тварин (Р<0,01), внутрішніх квад
ратів, наростає частота відвідування пери
феричних квадратів, статистично відмі
чається висока частота грумінгу - 3.9±0.4 
проти 1.8±0,4 у інтактних тварин (Р<0,01). 
Дещо зменшується протективна дія дода
вання у раціон харчування тварин круп’яного 
борошна перловки та круп’яного борошна 
вівса. Ці дані свідчать про те, що зі збіль

шенням терміну інтоксикації захисні влас
тивості відповідних протективних добавок 
мають тенденцію до зниження своєї ефек
тивності. Введення в раціон харчування білих 
щурів пшеничного борошна, крупяного 
борошна вівса та перловки, а також пектину 
протягом 40 д іб  (табл. 6) достовірно не 
позначилося на кількісних показниках 
червоного ростка крові лабораторних тварин 
-числі еритроцитів та вмісту гемоглобіну. При 
цьому також не відзначалося вірогідних змін 
величини холестерину в сироватці крові, що 
вказує на відсутність істотного впливу 
досліджуваних зразків борошна та пектину 
на утворення чи мобілізацію холестерину у 
білих щурів.

Таблиця 6
Зміни вмісту еритроцитів, гемоглобіну та холестерину у крові білих щурів при введенні в раціон 

харчування пшеничного борошна, круп’яного борошна вівса, круп’яного борошна перловки та 
пектину на фоні хронічної свинцевої інтоксикації на 40-ву добу експерименту (М + т )

Групи тварин Показники
Еритроцити, х1012/л Гемоглобін, г/л Холестерин (сироватка крові), ммоль/л

і 7.88 ±0,24 126.9 ±8.6 1.76 ±0.14
II 7.92 ±0.25 127.8 ±9.2 1.76 ±0.19
III 7.69 ± 0.22 125.2 ± 8.2 1.72 ±0.17
ІУ 7.92 ± 0.32 128.0 ± 11.6 1.76 ±0.24
У 7.64 ± 0.26 125.2 ± 9.5 1.70 ±0.20
УІ 6.57 ± 0.28 * 96.6 ±7.6* 1.32 ± 0.12 *
УІІ 7.23 ±0.15 * 106.4 + 5.4 1.60 ±0.11
УІІІ 7.53 ±0.18 ** 102.4 6.5 1.72 ±0.14
IX 7.24 ± 0.28 108.2 ± 10.3 1.63 ±0.21
X 7.27 ±0.28 116.8 ±10.1 1.68 ±0.22

Примітка: * - Р<0,05 при порівнянні одержаних результатів з даними інтактної серії; ** - Р<0,05 при 
порівнянні одержаних результатів з даними серії, в якій відтворювали інтоксикацію ацетатом свинцю без введення 
борошна або пектину.
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Відтворення хронічної свинцевої інток
сикації призводить до достовірного зниження 
кількості еритроцитів (на 16,6%, Р<0,01) і 
гемоглобіну (на 23,9%, Р<0,05) (табл. 6), що 
характерно для розвитку залізорефрактерної 
анемії внаслідок блокування свинцем суль
фгідрильних груп ферментів, які приймають 
участь у синтезі гему (дегідрогенази сі-аміно- 
левулінової кислоти, декарбоксилази уропор- 
фириногену, гемсинтетази). Окрім цього нами

відзначено зниження на 25,0% (Р<0,05) 
вмісту холестерину в сироватці крові тварин, 
що отримували ацетат свинцю протягом 40 
діб, що також відповідає даним літератури і 
пов’язується зі зменшенням утворення цієї 
речовини у печінці отруєних тварин [1]. 
Розвиток хронічної свинцевої інтоксикації 
середнього ступіня тяжкості підтверджується 
даними щодо накопичення свинцю у стегно
вій кістці експериментальних тварин (рис.).

€
2

н а  ЗО  д о б у  і н т о к с и к а ц і ї  
а ц е т а т о м  с в и н ц ю

ш V І г р у п а
ш V І І г р у п а
□ V І II г р у п а
ш IX г р у п а
ш X г р у п а

Примітка: * - Р<0,05 при порівнянні одержаних результатів з даними серії, в якій відтворювали інтоксикацію 
ацетатом свинцю без введення борошна або пектину.

Рис. Накопичення свинцю у стегновій кістці на 40 добу інтоксикації ацетатом свинцю 
та введенні в раціон харчування пшеничного борошна, крупяного борошна вівса, крупяного 
борошна перловки та пектину, мг%.

Введення в раціон харчування лабо
раторних тварин пшеничного борошна (рис.) 
на фоні хронічної свинцевої не призводить 
до істотних змін концентрації свинцю у 
стегнових кістках білих щурів, має місце 
достовірне зниження кількості еритроцитів 
(на 8,2%, Р<0,05). Звертає на себе увагу, що 
при застосуванні круп’яного борошна вівса, 
круп’яного борошна перловки та пектину не 
відзначається зменшення числа еритроцитів, 
концентрації гемоглобіну та холестерину. При 
введенні в раціон харчування круп’яного 
борошна перловки відзначається достовірне 
підвищення числа еритроцитів (на 14,6%, 
Р<0,02) у порівнянні з даними VI групи 
тварин. Введення круп’яного борошна вівса 
та пектину (рис.) призводить до зменшення 
накопичення свинцю у кістках (відповідно на 
29,0% та 41,9%, Р<0,05). Зменшення кон
центрації свинцю при застосуванні у дієті

тварин борошна вівса можна пов’язати з 
більшим вмістом у ньому саме пектину, роль 
якого у виведенні з організму йонів важких 
металів підтверджується результатами 
наших досліджень та іншими авторами [1,2, 
3 ] .

Підсумки. Таким чином, введення в 
раціон харчування лабораторних тварин при 
свинцевій інтоксикації пшеничного борошна 
істотно не впливає на кількісні зміни черво
ного ростка крові білих щурів. Введення 
круп’яного борошна вівса, круп’яного борош
на перловки та пектину запобігає суттєвому 
зменшенню еритроцитів, гемоглобіну та 
холестерину у крові щурів, що характеризує 
меншу тяжкість перебігу свинцевої інток
сикації. Введення в раціон харчування 
круп’яного борошна вівса, що містить 
найбільшу кількість пектину, та безпо
середньо пектину зменшує накопичення
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свинцю у стегневих кістках білих щурів, що редженні надходження надлишкової кількості 
підтверджує значення цих продуктів у попе- сполук важких металів у організм людини.
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УДК 574:546.4/8
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СОУСОВ 
НА ЭМУЛЬСИОННОЙ ОСНОВЕ (ПЕКТИНА, МУКИ ПШЕНИЦЫ, КРУПЯНОЙ МУКИ ПЕРЛОВКИ 
И ОВСЯНКИ) ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СВИНЦОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ.
Чони И.В., Саргош О.Д., Катрушов А.В.

Резюме. Воспроизведение хронической свинцовой интоксикации осуществляли путем 
введения раствора ацетата свинца крысам per os ежедневно в дозе 60 мг на кг массы тела на 
протяжении 40 суток. Исследуемые продукты (мука пшеничная, крупяная мука перловки, крупяная 
мука овса и пектин) добавлялись в пищу животным в период утреннего кормления. Изучали динамику 
массы тела животных, коэфициенты масс внутренних органов, поведенческие реакции в тесте 
“открытое поле”, количество эритроцитов, коцентрацию гемоглобина, содержание свинца в костях. 
Получены обнадеживающие данные в отношении профилактического влияния крупяной муки 
перловки и овсянки по показателям поведенческих реакций животных, количества эритроцитов и 
гемоглобина, накопления свинца в трубчатых костях.

Ключевые слова: свинцовая интоксикация, биологически активные компоненты, соусы на 
эмульсионной основе.

UDC 574:546.4/8
USE OF BIOLOGICALLY ACTIVE COMPONENTS OF SAUCES ON EMULSIONIS TO A BASIS 
(PECTINUM, FLOUR OF THE WHEAT, GROATS OF A FLOUR OF THE BARLEY AND PORRIDGE) AT 
CHRONIC LEADEN INTOXICATION IN EXPERIMENT.
Choni I.V., Sargosh O.D., Katrushov A.V.

Summary. Reproduction chronic leaden intoxication carried out by introduction of a solution leaden 
the rat per os daily in a doze 60 мгоп kg of weight of a body during 40 day. The researched products (flour 
wheaten, groats a flour barley, groats a flour porridge and pectsnum) were added in food by an animal 
during morning to feed. Studied dynamics of weight of a body animal, koefficients of weights of internal 
bodies, of reaction in the test “an open field”, quantity erythrocytes, koncentration hemoglobini, contents 
leaden in bones. The quantities erythrocytes and hemoglobini, accumulation leaden in tubular bones are 
received encouraging given concerning preventive influence groats of a flour barley and porridge on 
parameters of reactions animal.

Keywords: leaden intoxication, biologically active components, sauces on emulsionis to a basis.
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