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РЕФЕРАТ 
 

Звіт про НДР: 90 стор., 18 табл., 22 рис., 18 джерел посилань,            
2 додатки. 

 
Об’єкт дослідження – біопасти серії «VIVASSENSE» та добавки дієтичні         

на основі солодових екстрактів. 
Мета роботи – визначення безпеки і нетоксичності біопаст серії         

«VIVASSENSE» та добавок дієтичних на основі солодових екстрактів за         
результатами визначення показників, що характеризують обмінні процеси в        
організмі інтактних щурів. 

Методи дослідження – біохімічні, імуноферментні, гістологічні,      
морфологічні, біологічні, фізіологічні. 

На 70 самцях щурів популяції Вістар проведено вивчення дії біопаст          
серії «VIVASSENSE» та добавок дієтичних на основі солодових екстрактів         
(далі – Продукція) на гормональні та біохімічні показники та морфологічну          
картину крові і внутрішніх органів.  

В результаті дослідження не знайдено жодного патологічного ефекту        
означеної Продукції на показники, що вивчалися. 

На підставі аналізу отриманих показників біохімічних,      
гісто-морфологічних,, гормональних та фізіологічних досліджень показана      
повна відсутність негативного впливу на проаналізовані параметри: було        
показано, що протестована Продукція не має негативної дії а ні на біохімічні            
показники, що характеризують стан ліпідного, вуглеводного та білкового        
обміну, а ні на показники ендокринної системи (гормональні дослідження         
функціонального стану щитовидної залози та статевих залоз) та        
морфологічну картину крові.  

Зроблено висновок про повну нешкідливість вживання біопаст та        
добавок дієтичних. Вони можуть бути рекомендовані як для загального         
вживання, так і для дієтичного харчування.  

Введення в дієтичні добавки нанокластерів срібла та золота не         
призводять до зміни якості, їх нешкідливість не відрізнялася від інших          
композицій, що досліджувалися.  

Біопасти та добавки дієтичні виробництва ТОВ «Науково-виробнича       
фірма Дельта» на замовлення ТОВ «Біендбівита» можуть бути рекомендовані         
для споживання широкими верствами населення для профілактики порушень        
обмінних процесів в оптимальній кількості згідно з рекомендаціями до         
вживання. 

Можливість проведення Інститутом даного дослідження     
регламентовано наказом МОЗ України від 01.03.2007 року № 97. 
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СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ І ПОЗНАЧЕНЬ 
 

АлАТ – аланінамінотрансфераза 
АсАТ – аспартатамінотрансфераза 
АЧТЧ  
(АПТЧ) 

– активований частковий тромбопластиновий час    
(активований парціальний тромбопластиновий час) 

Б – базофіли 
ВПЗ – вентральна передміхурова залоза 
Е – еозинофіли 
ЗХЛ – загальний холестерин 
ІРІ – імунорегуляторний індекс 
М – моноцити 
П – паличкоядерні 
С – сегментоядерні 
Т4  – тироксин 
ТГ  – тригліцеріди 
Т3 – трийодтиронін 
ХС ЛПВЩ  – холестерин ліпопротеїдів високої щільності 
ХС ЛПНЩ  – холестерин ліпопротеїдів низької щільності 
ХС ЛПДНЩ  – холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності 
ЦІК – циркулюючий імунокомплекс 
ШЗЕ – швидкість зсідання еритроцитів 
ЩЗ  – щитовидна залоза 
CD3 – популяції Т-лімфоцитів 
CD4 – субпопуляції лімфоцитів   Т-хелперів 
CD8 – субпопуляції лімфоцитів   Т-супресорів та цитотоксину 
CD16 – субпопуляції лімфоцитів  НК-натуральних кілерів 
CD22 – популяція В-лімфоцитів 
CN – концентрація морфологічно нормальних статевих клітин 

Hb – гемоглобін 
Ig – імуноглобуліни 
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ВСТУП 

Давно відомо, що здоров’я людини та його працезможність в значній          

мірі визначаються харчуванням, тобто забезпеченістю організму енергією та        

необхідними біологічно активними речовинами. Оптимізація раціону      

харчування використовується для профілактики та лікування захворювань із        

стародавнього часу. Наукові відкриття ХХ сторіччя, експериментальні,       

клінічні та епідеміологічні дослідження виявили чітку кореляційну       

взаємозалежність між погіршанням стану здоров’я та наявністю харчових        

дефіцитів. Дякуючи отриманим даним були сформовані наукові передумови        

розвитку методів та принципів оптимізації харчування, розроблені нові        

харчові технології та підходи до дієтології. Сучасна наука про харчування          

розглядає їжу не тільки як джерело пластичного матеріалу та джерело          

енергії, але і як комплекс біологічно активних речовин, що регулюють окремі           

функції організму. Нутриціологія (наука о харчуванні здорової та хворої         

людини) базується на фізіології, біохімії, мікробіології, епідеміології, гігієні        

харчування та інших галузях медицини і біології. Вона базується на          

уявленнях про причини та механізми розвитку різних захворювань та         

засобах їх профілактики, особливостях травлення та обміну речовин у         

здорової та хворої людини та тісно пов’язана з проблемами економіки,          

сільського господарства, харчової промисловості, громадського харчування      

та соціального розвитку. 

Жоден продукт, за винятком грудного молока, не забезпечує організм         

усіма необхідними йому речовинами у повному обсязі. Для забезпечення         

оптимального росту, розвитку та запобігання розвитку захворювань       

необхідний цілий комплекс біологічно активних сполук, склад та кількість         

яких змінюється протягом життя. На теперішній час існує багато раціонів, які           

протягом тривалого час у доказали спроможність забезпечувати організм        

необхідними інгредієнтами та підтримувати здоров’я на відповідному рівні.  
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Однак за даними ВОЗ звичайний раціон харчування у значній часті          

Всесвіту переважно складається з їжі, що не містить, або містить в незначній            

кількості, тваринний білок Встановлено, що в сучасному суспільстві        

особливо велика вага вуглеводів як джерела енергії (показано, що суміш          

рослинних білків в достатньої мірі може задовольняти потреби людини в          

необхідних амінокислотах). Значна доля таких вуглеводів приходиться на        

різні сорти зернових культур, які ще із стародавнього часу були основним           

харчовим продуктом у багатьох народів. Ці унікальні продукти мають         

складний состав, насичений цілим рядом таких незамінних біологічно        

активних речовин, як вітаміни, макро- та мікроелементи, амінокислоти,        

поліненасичені кислоти, вуглеводи, білки та багато іншого. Середній вміст         

основних біологічно активних сполук, що входять до складу зернових та          

круп  приведено у таблиці 1.1 [1]. 

 

Орієнтовний середній вміст основних харчових речовин, що входять до         

складу різних сортів зернових. 

 

Вміст біологічно активних сполук 
(на 100 г продукту) 

Найменування продукту 

Зернові культури та крупи 

 Білки (г) 6,5 - 10,5 

 Жири (г) 1,0 - 3,0 

 Вуглеводи (г) 40,0 - 55,0 

Міне

ральн

і 

речов

ини 

(мг) 

Кальцій 70,0 - 110,0 -  

Залізо 6,0 – 10,0 

Магній 24,0 - 86,0  

Фосфор 95,0 - 250,0 

Калій  120,0 - 250,0 
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Цинк 0,6 - 1,9 

Мідь 0,1 - 0,5 

Марганець 0,4 - 2,5 

Натрій 370,0 - 580,0 

Продовження таблиці 1.1  

Вітам

іни 

(мг) 

Тіамін 0,35 - 0,50 

Рибофлавін 0,20 - 0, 40 

Ніацин 1,00 - 5,00 

В6 0,06 - 0,18 

Фолати 30,0 - 50,0 

В12 0,01 - 0,05 

Е 0,10 - 6,0 

 

На особливу увагу заслуговують цілющі властивості пророщеного       

насіння. Пророщене насіння і злаки мають величезну цінність для здоров'я          

людини. Вони містять більше ферментів, ніж будь-яка інша їжа на планеті і            

сприяють правильному засвоєнню їжі та оздоровленню кишківника. Ще в         

1920-му американський вчений Едмон Зекелі висунув концепцію       

біогенетичного харчування, в якій класифікував проростки насіння як один з          

найкорисніших продуктів. Існуть дані, що у насінні, як тільки вони          

проростають, з'являються фітохімічні речовини для боротьби з раковими        

клітинами ». 

Слід відзначити, що пророщування перетворює мінерали насіння в        

хелатну форму (з'єднання, де мінерал міцно пов'язаний з амінокислотою), яку          

організм краще засвоює. Проростки мають потужні регенеруючі властивості,        

вони дуже поживні і вирівнюють кислотно-лужний баланс в організмі. У          

будь-яких пророщених насінні і зернах є широкий спектр вітамінів і          



9 
 
мінералів. Цінність лікувальних та дієтичних продуктів відзначається не        

тільки поживними властивостями, а й наявністю біологічно активних        

речовин, серед яких важливе місце займають вітаміни. 

Показано, що зразки екстрактів виготовлені з солоду різних злаків:         

пшеничній, вівсяний, кукурудзяний та інші вдрізняються вмістом       

високомолекулярних продуктів гідролізу крохмалю (декстрини,     

мальтотетриоза, мальтотриоза) та незначною кількістю цукрів, що є        

наслідком низької активності амілазного комплексу кукурудзяного солоду.  

Ексктракт з пшеничного солоду, навпаки, практично не містить        

високомолекулярних продуктів гідролізу крохмалю. 

Звертає на себе увагу те що представлені зразки Продукції         

відрізняються від інших багатим вуглеводним складом, зокрема, із вісяного         

солоду, в якому дуже мало декстрінів при великому вмісті         

низькомолекулярних продуктів гідролізу крохмалю згідно попередніх      

фізико-хімічних досліджень виробника, яким доведено що полісол завдякі        

сумісному затиранню 3-х солодів, доповнюючих один одного по        

ферментативному та хімічному складу відрізняеться якісним поєднанням       

високо- та низькомолекулярних декстринів і цукрів. 

Ячмінно-солодовий екстракт за вуглеводним складом подібний до       

Полісолу, маючи, однак, декілька нижчий вміст цукру і декстрину. 

  
Таблиця 1.2. Мінеральний склад солодових екстрактів 
 
Солодовий 
екстракт 

Ca Mg Р K Na Zn Fe Cu зола 
Мг в 100 г продуту  

Пшеничний 10,8 41,8 70,4 209,9 57,2 1,90 1,17 0,91 1,00 
Кукурудзяний 16,8 53,9 22,4 190,5 101,3 1,12 1,18 0,22 1,27 
Вівсяний 18,4 92,6 84,3 312,6 97,3 2,46 1,26 0,75 1,51 
Полісол 15,8 58,0 64,0 215,1 85,4 1,52 1,20 0,55 1,14 
Ячмінно-соло
довий 

10,0 36,2 97,5 340,0 82,6 1,76 2,98 0,18 1,19 
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Виробником проводилися визначення витамінів в полісолодових      

екстрактах що наведені в таблиці 1.3. З таблиці видно, що як Полісол, та і              

продукти що виробляють на його основі, відрізняються високим вмістом         

вітамінів. 

 

 

 

 

Таблиця 1.3.      Вітамінний склад солодових екстрактів 

Вітаміни, мкг/г Полісол антагіпоксіл холафол 

Вітамін С 1140-2280 1760-5000 2200-2710 

Тіамін (В1) 3,0-4,0 30,0-50,0 10,0 

Рибофлавін (В2) 3,1-%,0 25,0 12,0 

Пантотенова кислота (В3) 32,0 75,0 40,0 

Пиридоксин (В6) 6,2 11,2 9,0 

Ніацин (РР) 120-375 460-820 170-600 

Біотин (Н) 0,3-0,7 0,5-1,1 0,4-1,6 

 

У сучасному світі на фоні прогресуючого забруднення як        

навколишнього середовища, так і харчових продуктів все більшу увагу         

привертають традиційні і нешкідливі методи фітотерапії. Найдавніші докази        

використання трав як ліків були виявлені в результаті археологічних         

розкопок на території сьогоднішнього Іраку, в місті Шумер. Лікарі вже тоді           

знали, що багато рослин мають цілющі властивості, і використовували їх для           

приготування всіляких настоїв і порошків. Відомо, що багато рослин         

синтезують речовини, які корисні для підтримки здоров'я людей і тварин. До           

них відносяться ароматичні речовини, більшість яких складають феноли та         

таніни. У багатьох випадках ці речовини (зокрема, алкалоїди) виступають в          
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якості захисних механізмів рослин проти мікроорганізмів, комах і травоїдних         

тварин. Багато трав і спецій, які використовуються людьми для приправи їжі,           

містять корисні хімічні сполуки. Сучасна фармакологія активно       

використовує широкий спектр біологічно активних сполук, виділених з        

лікарських рослин. В той же час, не можна недооцінювати потенційну          

небезпеку і побічні ефекти фітопрепаратів. Рослини містять сотні        

біохімічних інгредієнтів, вплив яких на організм як окремо, так і в           

поєднаннях часто невідомо. У фітотерапії є як переваги, так і недоліки по            

відношенню до офіційної медицини.  

До очевидних плюсів лікування травами відносяться: 

1. Досягнення загальнозміцнюючого впливу на всю людину; 

2. Відсутність (повна або часткова) будь-яких побічних ефектів від прийому          

природних компонентів; 

Мінуси використання фітотерапії можуть бути наступними: 

1. Більш тривалий час лікування в порівнянні з традиційними способами; 

2. За допомогою трав неможливо боротися з важкими хворобами         

(туберкульоз, рак, СНІД) або з серцевим нападом (у всякому разі, такі збори            

не відомі); 

3. Некомпетентний підбір трав хворому може бути неефективним і навіть          

привести до погіршення його стану здоров'я або алергії. Людина, паралельно          

приймає медикаменти і трави, повинен отримати кваліфіковану консультацію        

про сумісність цих засобів. 

Таким чином, можна сказати, що цілющі рослини є таким же ліками, як            

і препарати офіційної медицини. Отже, приймати трави треба з такою ж           

точністю і рекомендаціями, як і ліки традиційного охорони здоров'я. 

Ще одним сучасним перспективним напрямком розробки      

профілактичних та лікувальних засобів є використання наноматеріалів,       

зокрема, наночастинок золота та срібла. Відкриття нових властивостей        
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матеріалів при їх переході у нанорозмірний стан та розвиток технологій їх           

створення призвели до бурхливого розвитку отримання та впровадження        

наноматеріалів у різні сфери життя. Використанню наночастинок в        

біомедицині сприяє невеликий розмір, порівняний з розміром біомолекул, що         

дозволяє їм легко включатися у фізіологічні клітинні процеси, проходячи         

через плазматичну мембрану та вибірково впливати на ендогенні        

функціональн6і шляхи. Велика площа поверхні забезпечує місткість для        

доставки біологічно активних речовин на клітинний рівень. Розподіл та         

накопичення наночастинок залежить від їх властивостей,  розміру, форми. 

Наноматеріали широко використовуються у сучасній медицині при       

діагностиці та лікуванні. Ведення в лікарські засоби наночастинок підвищує         

їх ефективність завдяки більшій біодоступності, меншій токсичності,       

модуляції ефектиної дози препарату та вибірковому впливові на мішень.         

Наноматеріали використовують для регенерації клітин нервової системи,       

сполучної, м’язової тканин, гепатоцитів та ін. 

Деякі наночастинки, зокрема срібла та титану, мають протимікробні        

властивості, що дозволяє використовувати їх у антибактеріальних       

препаратах, пов’язках, фільтрах. Композиції з наночастинками на основі        

срібла та золота проявляють цитотоксичні, імуномодулюючі та бактерицидні        

властивості та впливають на гемопоез. Показана здатність таких препаратів         

при стимулювати проліферацію клітин кісткового мозку гранулоцитарного,       

лімфоцитарного і моноцитарного паростків гемопоезу із зсувом балансу        

Т-лімфоцитів в бік Т-хелперів.  

Таким чином, розробки, направлені на створення нових біологічно        

активних композицій з використанням технологій поєднання найбільш       

безпечних та наближених до природних джерел складових частин є         

актуальним напрямком сучасної нутриіціології  
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Як надлишок, так і недостатність харчування тяжкою вагою лягає на          

економіку та охорону здоров’я багатьох країн та на світовий економічний          

розвиток – в цілому. По оцінкам деяких вчених, втілення в життя кожної            

людини принципів здорового збалансованого харчування дозволило би       

знизити смертність від серцево-судинних захворювань на 25 %, онкологічних         

– на 20 – 30 %, цукрового діабету – на 50 % та були би досягнуті значні                 

успіхи у профілактиці інших тяжких захворювань [1, 2]. 

Таким чином, проблема повноцінного та здорового харчування є одною         

з важливих світових соціальних та лікарських проблем. Задачею кожної         

держави повинне бути забезпечення кожного громадянина можливістю       

отримання якісних продуктів, із збалансованим повноцінним складом. У        

зв’язку з вищесказаним розробка збалансованих харчових добавок та        

перевірка їх якості та біологічної повноцінності є вкрай важливою         

проблемою. 
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1 МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 
 

Дослідження впливу Продукції здійснено відповідно до Методичних       
рекомендацій [3]. Експеримент проведений на 85 статевозрілих щурах        
популяції Вістар масою 180-250 г. Дієтичні добавки вводились протягом         
1 міс. у дозах із розрахунку 50 мг/100 г м.т. натщесерце, за допомогою            
внутрішньошлункового зонду, після чого щурів виводили з експерименту. 

Тварини були розподілені на 16груп.  
Умови експерименту представлені в таблиці 1.1. 
Таблиця 1.1 -  Розподіл тварин по групах.  

 
 
№ 

групи 
Групи, що досліджувалися Добова 

кількість 
продукту, 

мг/100 г м.т. 

Кількість 
тварин 

1 Інтактний контроль - 5 
2 Біопаста Vivassense № 1 Iodoprotect 50 5 
3 Біопаста Vivassense № 2 InvaProtect 50 5 
4 Біопаста Vivassense № 3 Man’s Health 50 5 
5 Біопаста Vivassense № 4 Woman’s Health 50 5 
6 Біопаста Vivassense № 5 GepatoProtect 50 5 
7 Біопаста Vivassense № 6 Man’s desire 50 5 
8 Біопаста Vivassense № 7 CardioProtect 50 5 
9 Біопаста Vivassense № 8 EndoProtect 50 5 

10 Біопаста Vivassense № 9 ImmunoProtect 50 5 
11 Добавка дієтична «Веселка»   

ImmunoProtect з нанокластерами срібла 
50 5 

12 Добавка дієтична «Веселка»   
ImmunoProtect з нанокластерами срібла    
та золота 

50 5 

13 Добавка дієтична «Протипаразитна»   
InvaProtect з нанокластерами срібла 

50 5 

14 Добавка дієтична «Протипаразитна»   
InvaProtect з нанокластерами срібла та     
золота 

50 5 

15 Добавка дієтична Man’s desire    
«Чоловіча сила» 0,5 % сілденафіла    
цитрату 

50 5 

16 Добавка дієтична Man’s desire «Полісол     
чоловіча сила» 1 % сілденафіла цитрату 

50 5 
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Усі тварини знаходились в однакових умовах. утримання.  

В якості інтегрального показника реєстрували масу тіла тварин в         

динаміці експерименту. Після закінчення досліджень проводили розрахунок       

коефіцієнтів відносної маси внутрішніх органів. 

Алгоритм забору крові у всіх експериментальних тварин був        

однаковим. Маніпуляції по забору крові в усіх групах проводились у одні і ті             

ж строки.  

Проведення клінічного аналізу крові щурів проводили в узятій з         

хвостової вени периферичній крові через чотири тижні вживання Продукції.         

Дослідження морфологічного составу периферичної крові включало      

визначення рівня загального гемоглобіну. Кількість еритроцитів, лейкоцитів       

та  лейкоцитарну формулу оцінювали загальноприйнятими методами [4]. 

Для оцінки стану білкового обміну використовували комплекс білкових        

проб, який включав визначення загального білку (біуретовий метод) у         

сироватці крові. Крім того, функціональний стан нирок експериментальних        

тварин оцінювали за показниками вмісту небілкових азотистих сполук в         

крові – сечовини (діацетилмонооксимний метод)  та креатінінуі [5]. 

Показник пігментного обміну – рівень прямого білірубіну в сироватці         

крові визначали за методом Йендрашіка.  

Ферментативну функцію печінки досліджували шляхом визначення      

активності аспартатамінотрансферази (АсАТ) та аланінамінотрансферази     

(АлАТ) в сироватці крові.  

Стан ліпідного обміну був охарактеризований рядом біохімічних       

показників: рівень загального холестерину, холестерину ліпопротеїдів      

високої щільності, тригліцеридів, а також холестерину ліпопротеїдів низької        

та дуже низької щільності. [6]. 
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Про стан ліпідного обміну судили за рівнем загального холестерину         

(ЗХЛ), що визначався ферментативним методом, α-холестерину (холестерин       

ліпопротеїдів високої щільності - ХС ЛПВЩ), загальних ліпідів та         

тригліцерідів (ТГ) в сироватці крові. Означені показники визначали за         

допомогою стандартних тест-наборів. Крім того, проводили розрахунок       

величин холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ) за        

формулою В. Фридвальда, а холестерину ліпопротеїдів дуже низької        

щільності (ХС ЛПДНЩ) – за формулою Д.Б.Шестова; холестериновий        

коефіцієнт атерогенності виводили за формулою А. Н. Клімова [7]. 

Біохімічні дослідження проводили з використанням стандартних      

комерційних тест наборів реактивів фірми «Філісіті-Діагностика», м Дніпро        

згідно з інструкцією по використанню. 

В усіх біохімічних дослідженнях оптичну густину розчинів вимірювали        

за допомогою аналізатора «Stat Fax 3200» (Awareness Technology inc., USA)          

та спектрофотометра UV 1800. 

О стані вуглеводного обміну судили по рівню глюкози в капілярній          

крові експрес-методом з використанням тест-смужок та автоматичного       

глюкометру Accu-Chek Active (Німеччина) та за показником вмісту глікогену         

в печінці щурів [5]. 

Оцінка впливу Продукції на ендокринну систему проводилася за        

результатами вивчення показників вуглеводного обміну, характеристики      

функціональної активності щитовидної та статевих залоз. Стан щитовидної        

залози та статевих залоз піддослідних тварин, що вживали означену         

Продукцію, оцінювався за даними зміни рівня Т3, і Т4, тестостерону і           

естрадіолу в сироватці крові після чотирьох тижнів експерименту. Оцінку         

гормонального профілю проводили за допомогою тест-наборів для       

імуноферментного аналізу виробництва “Алкор-Біо” (Росія) з використанням       

мікропланшетного імуноферментного аналізатора «STAT FAX 3100»      

(Awareness Technology inc., USA).  
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Для вивчення стану серцево-судинної системи використовували метод       

електрокардіографії. ЕКГ реєстрували у тварин в стані легкого наркозу за          

допомогою кардіографа ветеринарного "Heart Screen 60g" VET при        

швидкості руху стрічки 50 мм / с і стандартному посиленні 1 мВ - 20 мм. в II                 

стандартному відведенні від кінцівок. Реєстрували тривалість інтервалів RR,        

PQ, QRS і QT, а також амплітуди зубців P, R, S і T; визначали частоту               

серцевих скорочень (ЧСС) за формулою: ЧСС = 60 / RR..  

 

Визначення рівня імуноглобулінів A, M, G проводили за допомогою         

тест-наборів для імуноферментного аналізу виробництва “Алкор-Біо” (Росія)       

з використанням мікропланшетного імуноферментного аналізатора «STAT      

FAX 3100» (Awareness Technology inc., USA).  

Визначення субпопуляції Т- і В- лімфоцитів за допомогою реакції         

розеткоутворення (дослідження імунних клітин сироватки крові)      

проводилося за допомогою наборів ТОВ НВЛ «Гранум» м. Харків:  

Гісто-морфологфчному дослідженню підлягали органи репродуктивної     

системи, серце, щитовидна залоза, органи шлунково-кишкового тракту, а        

саме: печінка, нирки, шлунок, дванадцятиперсна кишка, тонкий та товстий         

кишківник.  

Після закінчення експериментів тварин знеживлювали, дотримуючись      

умов евтаназії, зазначених у методичних рекомендаціях [8].  

У тварин вилучали внутрішні органи – шлунок, печінку, 12-типалу         

кишку, тонкий та товстий кишечник, підшлункову залозу, нирки. Органи         

фіксували в 10 % формаліні, проводку та заливку в парафін виконували у            

відповідності до загально вживаної гістологічної техніки [9]. Серійні зрізи з          

усіх об’єктів дослідження фарбували гематоксиліном та еозином [10], оцінку         

гістоструктури проводили на мікроскопі «Jenaval» (Німеччина).      

Мікрофотозйомка виконана за допомогою мікронасадки МФН-11. 
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Стан сперматогенезу досліджували за допомогою мікроскопа «Jenaval»       

(Німеччина), шляхом визначення концентрації епідидимальних сперміїв, їх       

рухливості та відсотку патологічних форм з використанням камери Горяєва.         

Рухливість гамет виражали як відсоток рухливих клітин на 200 сперміїв,          

відсоток аномальних форм визначали після огляду 200 клітин.        

Функціональну повноцінність сперматозоїдів оцінювали за їх осмотичною       

резистентністю (в умовних одиницях, що відповідають концентрації розчину        

NaCl, при якій припиняється рух клітин) та відсотком мертвих         

сперматозоїдів. Розраховували концентрацію морфологічно нормальних     

статевих клітин СN 

Подібний спектр біохімічних, гормональних та гістологічних      

досліджень дозволяє повною мірою оцінити найбільш важливі аспекти        

можливого впливу Продукції на організм щурів. 

Усі отримані кількісні данні оброблені методом варіаційної статистики        

з використанням параметричних та непараметричних методів [11].  
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2 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Вплив біопаст серії «VIVASSENSE» та добавок дієтичних на         

основі солодових екстрактів на масу тіла та коефіцієнти відносної маси          

внутрішніх органів щурів. 

 

2.1.1 Макроскопічне дослідження стану внутрішніх органів щурів 

 

Всі дослідні та контрольні щури мали охайний ворсяний покрив, без          

ознак облисіння, злущування, виразок. Слизові оболонки природних отворів        

не змінені. Поверхневі лімфовузли звичайні за розміром. При розтині в          

грудній порожнині легені рівномірно-еластичної консистенції, повітряні,      

вільно лежать у плевральних порожнинах. Спайок між листками плеври не          

помічено. Стінки бронхів не потовщено. Тимус м'яко еластичний на дотик,          

сірувато-рожевого кольору. Серце дещо подовжено конусоподібної форми,       

м'язові стінки щільні, пружні, компактні. Порожнини лівого та правого         

шлуночків вузькі. Міокард на розрізі однорідний, темно-червоний. Візуально        

товщина стінки лівого та правого шлуночків звичайна. Коронарні судини на          

погляд не змінено. Дослідження органів очеревинної порожнини виявило, що         

положення їх анатомічно правильне. У підшкірній клітковині помірне        

відкладення жиру, очеревина прозора, гладенька, без крововиливів. У        

порожнині стороннього вмісту не знайдено. Поверхня печінки гладенька,        

частки звичайного розміру, на розрізі – паренхіма червоно-коричньоватого        

кольору. Підшлункова залоза без ознак жирових некрозів. Селезінка пружна,         

повнокровна. Нирки візуально звичайні, капсула легко знімається, на розрізі         

темно-червоно-коричневі, щільні, зі збереженим малюнком шарів.      

Надниркові залози подовженої форми, щільні, асиметричні. Слизова шлунку        

з характерним рельєфом зморшок, без геморагій, набряку, ерозивних        

пошкоджень. Слизова різних відділів кишечнику без видимих ознак        
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подразнення. Вміст відповідає відділам. Внутрішні статеві органи звичайні.        

Яєчки та передміхурова залоза на погляд не змінені.  

Таким чином, за даними протоколу розтину щурів виразних        

патологічних змін органів та тканин в жодній групі досліджуваних тварин не           

виявлено. Відхилень від контрольних значень не спостерігалось.       

Узаагальнені результати наведені у табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1 Результати протоколу розтину щурів 

 
Досліджуваний орган 

і тканини 
Опис стану органів і тканин контрольної і 

дослідної групи тварин 
Ротова порожнина, 
глотка, стравохід 

Без вмісту, прохідність збережена, слизова оболонка      
без видимих патологоанатомічних змін,    
блідо-рожевого кольору. 

Шлунок, кишківник Слизова оболонка сіро-білого кольору. Підшлункова     
залоза світло-рожевого кольору, не збільшена. 

Селезінка Розмір коливається у межах норми, не збільшена,       
темно-вишневого кольору, на розрізі дрібнозерниста. 

Печінка Не збільшена, червоно-коричневого кольору, на     
розрізі структура виражена. 

Нирки, сечоводи, 
сечовий міхур 

Не збільшені, сіро-коричневого кольору, щільної     
консистенції, межа між кірковим і мозковим шарами       
виражена, капсула важко знімається. 

Статеві органи Без видимих патологоанатомічних змін. 
Грудна порожнина Положення анатомічних органів правильне. Плевра     

блідо-рожевого кольору, гладка, блискуча, помірно     
волога. 

Легені Світло-рожевого кольору, не спалі, легенева тканина      
еластична, помірно волога. Легенева плевра     
блідо-рожевого кольору, гладка, блискуча, помірно     
волога. 

Кров  Темно-червоного кольору, добре згортається. 
Серце У інтактних тварин не збільшено, форма не змінена,        

структура м'язових волокон добре виражена,     
пружною консистенції, сіро-червоного кольору. У     
щурів з гіпотиреозом пружність серцевого м`язу      
знижена. 
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Головний мозок Сіро-білого кольору, помірно вологий, звивини     

добре виражені, кровоносні судини помірно     
кровонаповненні. 

 

2.1.2 Характеристика інтегральних показників .щурів 

 

Темпи приросту маси тіла щурів оцінювалися за відсотковим        

співвідношенням середнього приросту цього показника в групах тварин, що         

отримували дієтичні добавки, що досліджувались, протягом усього періоду        

експерименту та порівнювались з контролем. Аналіз отриманих даних        

показав, що відхилення у темпі приросту маси тіла були незначущимими.          

Результати наведено в табл. 2.2.  

 

Таблиця 2.2 – Зміна маси тіла піддослідних щурів , n=5 

 

  Вихідні 
дані 

Кінцеві дані (1 міс.) 

маса тіла, г маса тіла, 
г 

зміна від 
вихідних 
даних, % 

1 2 3 4 5 
1 Інтактний контроль 180,2±16,6 226,7±20,2 + 25,8 
2 Біопаста Vivassense № 1    

Iodoprotect 
184,7±15,4 235,7±22,7 +27,6 

3 Біопаста Vivassense № 2    
InvaProtect 

181,8±14,9 237,4±23,3 + 30,4 

4 Біопаста Vivassense № 3    
Man’s Health 

183,5±16,2 235,0±20,1 +28,1 

5 Біопаста Vivassense № 4    
Woman’s Health 

179,8±13,5 222,6±18,8 +23,8 

6 Біопаста Vivassense № 5    
GepatoProtect 

188,7±17,0 244,2±20,7 +29,4 

7 Біопаста Vivassense № 6    
Man’s desire 

180,6±16,33 237,3±24,5 +31,4 

8 Біопаста Vivassense № 7    
CardioProtect 

191,3±17,6 240,8±19,7 +25,9 
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9 Біопаста Vivassense № 8    

EndoProtect 
188,2±18,1 246,0±22,1 +30,7 

10 Біопаста Vivassense № 9    
ImmunoProtect 

184,4±16,3 244,5±25,3 + 32,6 

 
 
 
 
Продовження таблиці 2.2 
 

1 2 3 4 5 
11 Добавка дієтична «Веселка»   

ImmunoProtect з  
нанокластерами срібла 

187,2±16,8 235,5±20,4 +25,8 

12 Добавка дієтична «Веселка»   
ImmunoProtect з  
нанокластерами срібла та   
золота 

194,1±17,4 256,6±20,8 +32,2 

13 Добавка дієтична  
«Протипаразитна» 
InvaProtect з нанокластерами   
срібла 

187,7±16,6 234,1±19,6 +24,7 

14 Добавка дієтична  
«Протипаразитна» 
InvaProtect з нанокластерами   
срібла та золота 

179,8±15,3 244,3±21,0 +35,7 

15 Добавка дієтична Man’s   
desire «Чоловіча сила» 0,5 %    
сілденафіла цитрату 

184,8±10,7 239,3±18,1 +30,0 

16 Добавка дієтична Man’s   
desire «Полісол чоловіча   
сила» 1 % сілденафіла   
цитрату 

176,6±13,0 226,7±14,7 +28,1 

 
В жодній з експериментальних груп не виявлено зменшення        

абсолютного показника маси тіла протягом усього експерименту, тобто, не         
спостерігався катаболічний ефект, який є ознакою дії негативних чинників.         
Слід відмітити, що в групах тварин № 7; 10; 12 та 14 спостерігалось більше              
відсоткове зростання приросту маси тіла. Однак ці відмінності не мали          
вірогідних значень. Це наочно видно з даних, наведених в таблиці 2.2. 

Таким чином, в усіх експериментальних групах не виявлено        
негативного патологічного ефекту. 
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Результати оцінки загального стану, рухової та травної активності        
піддослідних тварин свідчили про відсутність значущих відхилень у        
піддослідних та контрольній групах щурів.  

Показники відносної маси внутрішніх органів тварин наведені у        
табл. 2.3. З отриманих даних видно, що при розтині щурів не зафіксовано           
жодних вірогідних відхилень абсолютної та відносної маси внутрішніх        
органів піддослідних тварин. Усі вони коливались в межах середніх значень,          
притаманних для статевозрілих щурів з масою тіла 180 – 250 г. Таким чином,             
вживання протестованої Продукції не викликало патологічних      
макроскопічних змін внутрішніх органів.  
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Таблиця 2.3 – Показники відносної маси органів щурів        

експериментальних груп , n=5 
 

Умова дослідження Відносна маса органів (на 100 г м.т.) 
ЩЗ  
(мг) 

Селезінка 
(мг) 

Тимус 
(мг) 

Серце  
(мг) 

Нирка 
(мг) 

Печ
(г

1 3 4 5 6 7 8
Інтактний контроль 3,6±0,3 225,6±20,1 135,9±10,8 298,8±26,6 286,6±22,5 3,7±
Біопаста Vivassense  
№ 1 Iodoprotect 4,2±0,4 218,8±21,3 153,9±14,6 317,7±30,2 297,4±24,0 3,4±

Біопаста Vivassense  
№ 2 InvaProtect 4,0±0,2 249,0±25,0 124,7±11,3 302,4±27,8 301,2±20,7 2,8±

Біопаста Vivassense  
№ 3 Man’s Health 3,6±0,4 244,9±21,0 126,1±12,1 281,7±26,6 278,8±23,9 3,6±

Біопаста Vivassense  
№ 4 Woman’s   
Health 

4,1±0,4 234,4±20,2 136,2±12,2 281,1±25,3 310,0±22,1 3,6±

Біопаста Vivassense  
№ 5 GepatoProtect 3,7±0,4± 210,5±19,0 131,2±13,0 271,7±28,0 276,6±25,1 2,9±

Біопаста Vivassense  
№ 6 Man’s desire 3,5±0,3 200,6±19,4 118,5±11,1 288,4±30,7 255,3±17,6 2,8±

Біопаста Vivassense  
№ 7 CardioProtect 4,3±0,5 255,3±21,3 122,3±11,9 305,1±30,2 270,1±19,8 2,6±

Біопаста Vivassense  
№ 8 EndoProtect 3,8±0,2 207,2±18,6 128,7±10,6 311,5±28,4 273,5±27,7 3,3±

Біопаста Vivassense  
№ 9 ImmunoProtect 4,2±0,4 211,6±19,4 140,3±12,7 289,6±24,6 299,0±18,0 3,1±

 
 
Продовження таблиці 2.3 

Добавка дієтична  
«Веселка» 
ImmunoProtect з  
нанокластерами 
срібла 

4,0±0,3 198,8±16,8 133,5±13,3 255,4±23,2 301,7±18,6 2,9±

Добавка дієтична  
«Веселка» 
ImmunoProtect з  
нанокластерами 
срібла та золота 

3,9±0,3 244,1±20,5 151,0±16,0 310,7±20,7 268,8±29,4 2,5±

Добавка дієтична  
«Протипаразитна» 
InvaProtect з  
нанокластерами 
срібла 

3,6±0,3 208,4±21,1 128,8±10,4 316,2±30,3 300,6±22,6 3,0±
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Добавка дієтична  
«Протипаразитна» 
InvaProtect з  
нанокластерами 
срібла та золота 

3,8±0,4 211,1±18,9 136,2±11,8 274,4±19,5 277,1±17,4 3,3±

Добавка дієтична  
Man’s desire  
«Чоловіча сила»  
0,5 % сілденафіла  
цитрату 

3,1±0,3 216,6±18,0 130,5±10,8 286,4±17,4 270,7±16,7 3,1±

Добавка дієтична  
Man’s desire  
«Полісол чоловіча  
сила» 1 %  
сілденафіла цитрату 

3,6±0,3 220,1±17,9 142,2±13,0 291,4±19,0 283,4±19,6 3,0±
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2.2 Характеристика гематологічних показників крові     

експериментальних щурів 

 

Оскільки клінічна гематологія є інформативною областю діагностики       

дисфункціональних станів організму, проводився контрольний аналіз      

морфологічних та деяких фізико-хімічних параметрів крові щурів усіх        

експериментальних груп. Відомо, що усі фактори зовнішнього середовища, в         

тому числі, і харчовий раціон, безпосередньо пов’язані з процесами         

кровотворення [1]. Така взаємодія реалізується головним чином із        

залученням складних гуморальних та гормональних механізмів. Особливо це        

стосується процесів лейкопоезу та еритропоезу. 

У зв’язку з вищевказаним, у дизайні експерименту була передбачена         

проміжна та остаточна оцінка впливу біологічних речовин, що входять до          

складу біопаст серії «Живе клітинне харчування» та добавок дієтичних на          

основі солодових екстрактів на загальний стан процесу кровотворення у         

щурів.  

Результати вивчення гематологічних показників контрольних щурів та       

тварин, що вживали означену Продукцію, через 2 тиж. та 1 міс.           

спостережень представлені у табл. 2.4.  

 

Таблиця 2.4. – Морфологічні та фізико-хімічні параметри крові щурів,         

що отримували Продукцію , n=5 

Показник 
 

Строки дослідження 
2 тижд. 1 міс. 

1 2 3 
1. Контроль, стандартний раціон 

Лейкоцити 
х 109/л 

4,88±0,25 5,23±3,55 

Еритроцити 
х 1012/л 

4,80±0,31 4,98±0,40 
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ШЗЕ (мм/год.) 3,41±0,20 4,06±0,44 
Нb загальний (г/л) 128,60±13,15 123,45±10,9 

Кольоровий показник 0,78±0,05 0,70±0,07 
 
 

Продовження табл. 2.4 
 

1 2 3 
Лейкоцитарна формула 

Лімфоцити, % 72,53±4,60 76,30±0,50 
Нейтрофіли 

сегментоядерні, % 
17,17±1,55 18,10±0,66 

Нейтрофіли 
паличкоядерні, % 

3,58±0,26 3,33±0,41 

Еозинофіли, %  1,00±0,00 0,66±0,03 
Базофіли, % 0±0 0±0 

Моноцити, % 3,07+0,51 2,16±0,39 
2. Біопаста Vivassense № 1 Iodoprotect 

Лейкоцити 
х 109/л 

5,04±0,40 4,92±0,50 

Еритроцити 
х 1012/л 

5,00±0,41 5,33±0,20 

ШЗЕ (мм/год.) 3,50±0,32 3,80±0,40 
Нb загальний (г/л) 127,28±10,84 131,47±11,10 

Кольоровий показник 0,69±0,05 0,73±0,06 
Лейкоцитарна формула 

Лімфоцити, % 74,10±0,69 77,55±0,77 
Нейтрофіли 

сегментоядерні, % 
18,68±0,94 16,84±1,71 

Нейтрофіли  
паличкоядерні, % 

2,88±0,31 3,60±0,52 

Еозинофіли, %  0,90±0,05 0,55±0,04 
Базофіли, % 0±0 0±0 

Моноцити, % 2,84±0,30 1,45±0,20 
3. Біопаста Vivassense № 2 InvaProtect 

Лейкоцити 
х 109/л 

4,25±0,40 5,02±0,40 

Еритроцити 
х 1012/л 

4,88±0,40 5,12±0,33 

ШЗЕ (мм/год.) 3,31±0,30 2,90±0,20 
Нb загальний (г/л) 118,48±11,54 130,15±10,10 

Кольоровий показник 0,79±0,05 0,82±0,05 
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Лейкоцитарна формула 
Лімфоцити, % 75,16±1, 90 78,45±0,97 
Нейтрофіли 

сегментоядерні, % 
20,06±0,74 17,44±1,03 

Нейтрофіли 
паличкоядерні, % 

2,26±0,11 2,68±0,47 

Еозинофіли, %  0,98±0,02 0,87±0,05 
Продовження табл. 2.4 

1 2 3 
Базофіли, % 0±0 0±0 

Моноцити, % 2,02±0,10 2,75±0,10 
4. Біопаста Vivassense № 3 Man’s Health 

Лейкоцити 
х 109/л 

6,26±0,38 5,05±0,50 

Еритроцити 
х 1012/л 

5,48±0,47 5,91±0,27 

ШЗЕ (мм/год.) 4,06±0,28 3,86±0,31 
Нb загальний (г/л) 116,94±14,08 129,17±10,10 

Кольоровий показник 0,77±0,05 0,83±0,05 
Лейкоцитарна формула 

Лімфоцити, % 74,80±0,60 78,44±0,67 
Нейтрофіли 

сегментоядерні, % 
19,08±0,75 16,14±1,02 

Нейтрофіли 
паличкоядерні, % 

1,98±0,11 2,62±0,44 

Еозинофіли, %  0,75±0,05 0,60±0,04 
Базофіли, % 0±0 0±0 

Моноцити, % 3,08±0,33 2,97±0,22 
5. Біопаста Vivassense № 4 Woman’s Health 

Лейкоцити 
х 109/л 

5,84±0,42 5,72±0,40 

Еритроцити 
х 1012/л 

5,85±0,40 5,83±0,36 

ШЗЕ (мм/год.) 3,77±0,30 4,52±0,20 
Нb загальний (г/л) 119,24±12,80 127,07±9,10 

Кольоровий показник 0,71±0,04 0,83±0,06 
Лейкоцитарна формула 

Лімфоцити, % 78,10±0,71 74,22±0,63 
Нейтрофіли 

сегментоядерні, % 
20,08±1,07 18,84±0,97 

Нейтрофіли 
паличкоядерні, % 

2,17±0,30 4,00±0,33 



29 
 

Еозинофіли, %  1,01±0,07 0,63±0,05 
Базофіли, % 0±0 0±0 

Моноцити, % 1,88±0,20 2,23±0,22 
6. Біопаста Vivassense № 5 GepatoProtect 

Лейкоцити 
х 109/л 

5,85±0,40 5,07±0,40 

Еритроцити 
х 1012/л 

6,19±0,22 5,80±0,44 

ШЗЕ (мм/год.) 5,45±0,42 4,28±0,42 
Продовження табл. 2.4 

1 2 3 
Нb загальний (г/л) 132,08±12,52 129,02±9,13 

Кольоровий показник 0,83±0,07 0,90±0,05 
Лейкоцитарна формула 

Лімфоцити, % 68,18±0,73 68,26±0,70 
Нейтрофіли 

сегментоядерні, % 
20,02±1,07 24,84±1,31 

Нейтрофіли 
паличкоядерні, % 

4,04±0,33 3,86±0,45 

Еозинофіли, %  0,98±0,06 0,85±0,07 
Базофіли, % 0±0 0±0 

Моноцити, % 3,05±0,30 2,92±0,22 
7. Біопаста Vivassense № 6 Man’s desire 

Лейкоцити 
х 109/л 

5,14±0,41 4,22±0,38 

Еритроцити 
х 1012/л 

7,00±0,50 5,28±0,37 

ШЗЕ (мм/год.) 4,33±0,30 3,97±0,41 
Нb загальний (г/л) 134,25±12,18 130,95±12,12 

Кольоровий показник 0,84±0,07 0,82±0,06 
Лейкоцитарна формула 

Лімфоцити, % 80,10±0,80 78,50±0,71 
Нейтрофіли 

сегментоядерні, % 
15,26±1,28 17,64±1,01 

Нейтрофіли 
паличкоядерні, % 

1,88±0,11 2,06±0,50 

Еозинофіли, %  1,48±0,02 0,88±0,06 
Базофіли, % 0±0 1±0 

Моноцити, % 2,44±0,31 1,97±0,22 
8 Біопаста Vivassense № 7 CardioProtect 

Лейкоцити 
х 109/л 

7,03±0,64 5,12±0,51 
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Еритроцити 
х 1012/л 

6,50±0,49 5,95±0,34 

ШЗЕ (мм/год.) 4,59±0,50 4,25±0,42 
Нb загальний (г/л) 133,20±10,00 142,40±10,10 

Кольоровий показник 0,79±0,05 0,87±0,05 
Лейкоцитарна формула 

Лімфоцити, % 79,20±0,70 78,78±0,78 
Нейтрофіли 

сегментоядерні, % 
15,13±1,04 16,14±0,79 

Нейтрофіли 
паличкоядерні, % 

3,13±0,37 3,86±0,32 

Продовження табл. 2.4 
1 2 3 

Еозинофіли, %  2,00±0,16 1,35±0,14 
Базофіли, % 0±0 0±0 

Моноцити, % 1,84±0,10 1,88±0,26 
9. Біопаста Vivassense № 8 EndoProtect 

Лейкоцити 
х 109/л 

7,22±0,80 5,90±0,60 

Еритроцити 
х 1012/л 

4,88±0,48 5,07±0,41 

ШЗЕ (мм/год.) 3,98±0,30 4,40±0,40 
Нb загальний (г/л) 119,20±12,14 140,02±12,10 

Кольоровий показник 0,84±0,07 0,78±0,06 
Лейкоцитарна формула 

Лімфоцити, % 68,10±0,73 71,50±0,69 
Нейтрофіли 

сегментоядерні, % 
19,38±0,97 20,84±1,69 

Нейтрофіли 
паличкоядерні, % 

4,27±0,30 3,68±0,40 

Еозинофіли, %  2,33±0,03 0,95±0,05 
Базофіли, % 1±0 0±0 

Моноцити, % 4,33±0,30 3,15±0,30 
10. Біопаста Vivassense № 9 ImmunoProtect 

Лейкоцити 
х 109/л 

6,36±0,48 5,92±0,55 

Еритроцити 
х 1012/л 

6,48±0,52 5,93±0,33 

ШЗЕ (мм/год.) 4,30±0,37 4,71±0,41 
Нb загальний (г/л) 136,48±11,17 140,40±12,13 
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Кольоровий показник 0,80±0,08 0,83±0,0674Біопаста 
Vivassense № 8 

EndoProtect 
Лейкоцитарна формула 

Лімфоцити, % 76,10±0,60 70,20±0,70 
Нейтрофіли 

сегментоядерні, % 
18,28±1,34 23,04±2,07 

Нейтрофіли 
паличкоядерні, % 

1,88±0,11 2,60±0,22 

Еозинофіли, %  1,90±0,15 1,51±0,12 
Базофіли, % 0±0 0±0 

Моноцити, % 2,66±0,23 2,94±0,20 
11. Добавка дієтична «Веселка» ImmunoProtect 

Лейкоцити 
х 109/л 

7,31±0,56 5,92±0,44 

Продовження табл. 2.4 
1 2 3 

Еритроцити 
х 1012/л 

5,98±0,50 6,33±0,47 

ШЗЕ (мм/год.) 5,05±0,30 4,80±0,40 
Нb загальний (г/л) 142,15±12,00 138,51±10,10 

Кольоровий показник 0,70±0,06 0,75±0,06 
Лейкоцитарна формула 

Лімфоцити, % 72,60±0,50 71,55±0,70 
Нейтрофіли 

сегментоядерні, % 
22,28±1,22 21,84±1,21 

Нейтрофіли 
паличкоядерні, % 

3,88±0,21 3,00±0,52 

Еозинофіли, %  2,50±0,22 1,50±0,10 
Базофіли, % 0±0 0±0 

Моноцити, % 2,30±0,25 2,25±0,20 
12. Добавка дієтична «Веселка» ImmunoProtect  

з нанокластерами срібла 
Лейкоцити 

х 109/л 
6,35±0,51 5,92±0,57 

Еритроцити 
х 1012/л 

5,84±0,49 6,04±0,41 

ШЗЕ (мм/год.) 3,23±0,30 3,88±0,39 
Нb загальний (г/л) 139,20±11,84 141,40±13,13 

Кольоровий показник 0,82±0,07 0,78±0,07 
Лейкоцитарна формула 

Лімфоцити, % 77,20±0,75 75,65±0,72 
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Нейтрофіли 
сегментоядерні, % 

18,33±1,64 18,30±1,44 

Нейтрофіли 
паличкоядерні, % 

2,66±0,24 2,60±0,31 

Еозинофіли, %  1,14±0,11 1,55±0,14 
Базофіли, % 1±0 0±0 

Моноцити, % 2,00±0,10 1,95±0,16 
13. Добавка дієтична «Протипаразитна» InvaProtect 

Лейкоцити 
х 109/л 

6,78±0,52 5,90±0,53 

Еритроцити 
х 1012/л 

5,98±0,50 6,30±0,40 

ШЗЕ (мм/год.) 4,15±0,40 4,30±0,46 
Нb загальний (г/л) 119,77±9,80 126,40±10,10 

Кольоровий показник 0,79±0,05 0,83±0,06 
Лейкоцитарна формула 

Лімфоцити, % 70,10±0,69 71,55±3,70 
Продовження табл. 2.4 

1 2 3 
Нейтрофіли 

сегментоядерні, % 
23,16±0,94 24,12±1,90 

Нейтрофіли 
паличкоядерні, % 

3,80±0,11 3,00±0,22 

Еозинофіли, %  0,98±0,07 1,55±0,02 
Базофіли, % 0±0 0±0 

Моноцити, % 1,94±0,20 2,05±0,19 
14. Добавка дієтична «Протипаразитна» InvaProtect  

з нанокластерами срібла та золота 
Лейкоцити 

х 109/л 
6,36±0,48 5,94±0,41 

Еритроцити 
х 1012/л 

6,88±0,50 6,36±0,48 

ШЗЕ (мм/год.) 3,99±0,30 4,08±0,41 
Нb загальний (г/л) 131,55±9,80 140,40±10,10 

Кольоровий показник 0,84±0,02 0,93±0,07 
Лейкоцитарна формула 

Лімфоцити, % 78,00±0,69 74,35±0,59 
Нейтрофіли 

сегментоядерні, % 
17,66±2,04 19,14±1,80 

Нейтрофіли 
паличкоядерні, % 

2,80±0,31 3,00±0,24 
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Еозинофіли, %  1,14±0,14 1,15±0,11 
Базофіли, % 0±0 0±0 

Моноцити, % 1,70±0,20 2,45±0,20 
 

Аналізуючи  отримані дані, можна відмітити  практично повну 

відсутність суттєвих змін з боку проаналізованих показників. 

Отримані значення усіх величин, що характеризують стан червоної        

крові, в жодній групі не досягали вірогідних відмінностей. В групах:          

GepatoProtect, Man’s desire, CardioProtect, ImmunoProtect, «Веселка» Immuno       

Protect, «Веселка» ImmunoProtect з нанокластерами срібла, InvaProtect з        

нанокластерами срібла та золота відзначалося підвищення показника Нb        

загальний (в рамках фізіологічної норми), що може свідчити про посилення          

гемопоезу. 

Показники, що характеризували лейкоцитарну формулу крові, також       

практично не відрізнялись в жодній групі тварин, що свідчить про повну           

відсутність негативного впливу протестованої Продукції на параметри білої        

крові. Оцінюючи картину як красної, так і білої крові, необхідно ще раз            

підкреслити, що всі отримані дані, хоч і мали певні розбіжності, не виходили            

за рамки нормальних фізіологічних значень цих показників, характерних для         

даного виду тварин [12]. 
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2.3 Характеристика впливу біопаст серії «VIVASSENSE» та добавок        

дієтичних на основі солодових екстрактів на показники обмінних процесів в          

організмі щурів 

 

Виходячи з уявлень про значну роль здорового харчування в регуляції          

вуглеводного, білкового та ліпідного обміну, для оцінки впливу Продукції,         

що вивчалася, було проведено визначення ряду біохімічних показників, які         

інтегрально відображають як стан метаболічних процесів в організмі в         

цілому, так і функціональну активність печінки та нирок. 

 

2.3.1 Характеристика біохімічних показників ліпідного обміну у       

сироватці крові щурів 

 

Ряд параметрів, що характеризують стан ліпідного обміну       

експериментальних тварин представлені в таблиці 2.5.  

З наведених даних видно, що у вживання Продукції через два тижні не            

призводило до відхилень проаналізованих показників ліпідного спектру від        

контрольних значень. Як біопасти серії «VIVASSENSE», так і дієтичні         

добавки на основі солодових екстрактів не змінювали характеру метаболізму         

ліпідів: в усіх групах у тварин зберігалися нормальні значення усіх          

показників ліпідного обміну у порівнянні з контролем.  

Слід відмітити, що після завершення експерименту у щурів групи № 6;           

8; та 9, що вживали біопасти: відповідно GepatoProtect, CardioProtect та          

EndoProtect, спостерігалася зниження атерогенних факторів (коефіцієнт      

атерогенності був вірогідно нижчим від контрольних значень. Ці зміни         

відбувалися переважно за рахунок зниження рівня загального холестерину в         

крові піддослідних щурів. Тобто, означені композиції проявляють       

антиатерогенну активність.  
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Таблиця 2.5 – Вплив вживання біопаст серії «VIVASSENSE» та добавок          

дієтичних на основі солодових екстрактів на параметри       

ліпідного обміну щурів, , n=5 

 

Показники 

Загальний ХС 
(ммоль/л) 

ХС ЛПВЩ 
(ммоль/л) 

Загальні ліпіди 
(г/л) 

Тригліцеріди 
(ммоль/л) 

ХС ЛПНЩ 
(ммоль/л) 

Х

1. Інтактний контроль 

3,05±0,22 0,76±0,06 2,26±0,21 1,84±0,17 1,46±0,14 
2. Біопаста Vivassense № 1 Iodoprotect 

2,88±0,23 0,80±0,07 3,43±0,28 2,02±0,03 1,17±0,13 
3. Біопаста Vivassense № 2 InvaProtect 

3,11±0,21 0,69±0,06 3,08±0,24 2,22±0,20 1,42±0,16 
4. Біопаста Vivassense № 3 Man’s Health 

2,93±0,20 0,66±0,05 2,81±0,24 2,38 ±0,20 1,21±0,11 
5. Біопаста Vivassense № 4 Woman’s Health 

3,20±0,23 0,75±0,05 2,89±0,26 3,00±0,23 1,09±0,13 
6. Біопаста Vivassense № 5 GepatoProtect 

2,02±0,15 1) 0,79±0,08  2,45±0,23 1,49±0,13 0,56±0,07 1) 

Продовження табл. 2.5 

7. Біопаста Vivassense № 6 Man’s desire 

2,82±0,12 0,66±0,04 2,21±0,18 1,28±0,08 1,58±0,19 

8. Біопаста Vivassense № 7 CardioProtect 

2,26±0,20 1,06±0,06 2,00±0,18 1,12±0,12 0,69±0,08 

9. Біопаста Vivassense № 8 EndoProtect 

1,87±0,11 1) 0,73±0,06 2,11±0,15 1,47 ±0,18 0,69±0,10 
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10. Біопаста Vivassense № 9 ImmunoProtect 

2,38±0,13 0,69±0,06 2,02±0,16 1,25±0,11 1,13±0,13 

11. Добавка дієтична «Веселка» ImmunoProtect 

2,29±0,15 0,76±0,06 2,43±0,20 1,39±0,15 0,90±0,10 

12. Добавка дієтична «Веселка» ImmunoProtect з нанокластерам

2,31±0,14 0,62±0,04 2,39±0,22 1,19±0,15 1,15±0,18 

13. Добавка дієтична «Протипаразитна» InvaProtect 

3,59±0,15 0,84±0,05 3,06±0,30 2,66±0,19 1,55±0,18 
14. Добавка дієтична «Протипаразитна» InvaProtect з нанокластерами с

2,57±0,13 0,63±0,03 1,96±0,21 1,49±0,12 1,27±0,14 

Примітка.  1) -Вірогідність змін показника відносно інтактного контролю (Р
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Всі інші показники ліпідного обміну не мали вірогідних відхилень від          
даних, отриманих в групі інтактних щурів. 

Таким чином, на підставі отриманих результатів можна зробити        
висновок про відсутність негативних ефектів від вживання щурами біопаст         
серії «VIVASSENSe» та добавок дієтичних на основі солодових екстрактів у          
складі комплексного харчування, у ряді випадків спостерігався       
антиатерогенний ефект. Виявлені зміни можливо обумовлені як       
безпосередньою дією біологічно активних сполук, що містяться у вище         
означених композиціях, на процеси утворення і секреції ліпопротеїдів        
паренхіматозними клітинами печінки та епітеліальними клітинами тонкої       
кишки. 

 
2.3.2 Характеристика показників білкового обміну у сироватці крові        

піддослідних щурів 
 
Відомо, що білковий обмін це складна гомеостатична система, до         

регуляції якої входить багато різних факторів. Концентрація загального білка         
у сироватці залежить головним чином від синтезу та розпаду двох основних           
білкових фракцій – альбуміну та глобуліну. Альбумін синтезується        
переважно у печінці, глобуліни – у лімфоцитах. Розпад білків плазми          
відбувається в усіх тканинах пропорційно їх метаболічній активності.        
Характер впливу біологічно активних сполук різного походження, в тому         
числі, і продуктів харчування, на білковий обмін залежить від метаболічного          
стану організму і кількості білків, що поступають до організму.  

До складу небілкового азоту входить головним чином азот кінцевих         

продуктів обміну простих та складних білків. Небілковий азот включає до          

себе переважно азот сечовини (більш 50 %), креатініну, амінокислот, та          

інших небілкових сполук, що містять азот. В здоровому організмі коливання          

вмісту азоту крові незначні і в основному залежать від кількості          

поступаючих із їжею білків. Сечовина є основним азот-вміщуючим кінцевим         

продуктом катаболізму білків. Вона синтезується в печінці. Концентрація        
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сечовини в крові залежить від швидкості її утворення в печінці та виведення            

нирками. Креатінін є кінцевим продуктом розпаду креатину, грає важливу         

роли в енергетичному обміні м’язової та інших тканин. Його утворення          

безпосередньо залежить від м’язової маси. Визначення цього показника        

широко використовується при оцінці стану нирок. Вище означені показники         

є одними з важних маркерів, за якими оцінюють поступлення в організм           

екзогенних білків, і характеризують функціональний стан печінки та нирок. 

Крім того, одними з ключових ферментів азотистого обміну є         

амінотрансферази. Активність амінотрансфераз у крові є важливою       

діагностичною ознакою низки захворювань. Найбільше клініко-діагностичне      

значення мають аспартат- (АсАТ) і аланінамінотрансфераза (АлАТ).       

Підвищення активності цих ферментів у крові дозволяє розпізнавати        

патологічні стани, що супроводжуються порушенням білкового обміну і        

тканинного метаболізму у печінці. Особливо інформативним є визначення        

активності АлАТ для ранньої діагностики метаболічних порушень у печінці.         

Фермент АсАТ необхідний для нормального функціонування м'язової       

тканини, зокрема, серцевого м’язу, а значна кількість АлАТ виділяється в          

кров при ураженні печінкової тканини. При хронічному запальному процесі в          

печінці, токсичному гепатиті і загостренні хронічного вірусного гепатиту, як         

правило, виявляються високі цифри ферментативної активності переважно       

АлАТ. При ураженні міокарду в більшій мірі зростає рівень АсАТ та           

коефіцієнт  де Рітіса (АсАТ/АлАТ).  

Крім того, показником, що характеризує функцію печінки і ступінь         

розпаду еритроцитів є білірубін – речовина, що є кінцевим продуктом          

розпаду гемоглобіну. Цей процес відбувається в печінці, потім з жовчю          

продукти розпаду виводяться з кишківнику. 

Таким чином, для оцінки стану печінки та нирок достатнє інформаційне          

значення має визначення загального білка, креатініну, сечовини, обох        
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амінотрансфераз та білірубіну в сироватці крові експериментальних       

тварин [13]. 

Дані наведено в таблиці 2.6. 
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Таблиця 2.6 – Вплив вживання біопаст серії «VIVASSENSE» та добавок          

дієтичних на основі солодових екстрактів на показники       
білкового та азотистого обміну у сироватці крові щурів,        

, n=5 
 

Показники 

загальний. 
білок, г/л 

сечовина, 
ммоль/л 

креатінін, 
мкмоль/л АсАТ, ммоль/л АлАТ, ммоль/л 

1. Інтактний контроль 

55,50±4,39  6,31±0,53 79,15±8,08 1,97±0,13 1,48±0,15 

2. Біопаста Vivassense № 1 Iodoprotect 

57,21±6,02 5,05±0,45 72,70±6,87 1,82±0,18 1,46±0,16 

3. Біопаста Vivassense № 2 InvaProtect 

65,30±5,85 5,88±0,61 82,54±7,30 2,50±0,38 1,33 ±0,14 

4. Біопаста Vivassense № 3 Man’s Health 

62,48±5,69 4,74±0,38 70,29±6,22 2,88±0,22 1)  1,49±0,11 

5. Біопаста Vivassense № 4 Woman’s Health 

71,70±6,81 6,27±0,60 81,91±9,06 1,97±0,16  1,17±0,12 

6. Біопаста Vivassense № 5 GepatoProtect 

66,08±6,53 4,94±0,57 75,33±5,69 1,88±0,23 0,98±0,10 1) 
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Продовження табл. 2.5 

7. Біопаста Vivassense № 6 Man’s desire 

63,77±4,64  4,87±0,29  69,59±5,10 2,02±0,26) 1,75±0,14 

8. Біопаста Vivassense № 7 CardioProtect 

52,51±6,63 6,08±0,82 68,66±5,35 1,17±0,16 1) 1,35±0,25 

9. Біопаста Vivassense № 8 EndoProtect 

55,58±4,92  4,63±0,31 68,80±5,25 2,02±0,18 1,66±0,12 

10. Біопаста Vivassense № 9 ImmunoProtect 

62,08±7,18 4,86±0,32 60,10±1,49 1,98±0,21 1,24±0,13 

11. Добавка дієтична «Веселка» ImmunoProtect з нанокластерам

50,46±3,67 5,75±0,49   70,58±5,01 1,92±0,15 1,49±0,11 

12. Добавка дієтична «Веселка» ImmunoProtect з нанокластерами сріб

60,23±5,67 5,80±1,42 66,20±5,10 1,26±0,11 2)  1,30±0,08 2) 

13. Добавка дієтична «Протипаразитна» InvaProtect з нанокластера

69,02±3,73 6,76±0,56 64,60±0,82 2,47±0,22 1,98±0,14 

14. Добавка дієтична «Протипаразитна» InvaProtect з нанокластерами с

64,37±2,71 7,18±1,17 71,29±5,61 1,64±0,19 2) 1,51±0,12  

Примітка.  1) -Вірогідність змін показника відносно інтактного контролю (Р≤0,05) 
     2) - Вірогідність змін показника відносно базової композиції без нанокластерів 
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З отриманих результатів видно, що у тварин, що отримували Продукцію          

жодних відхилень з боку показників вмісту загального білка у сироватці крові           

та показників азотистого балансу не виявлено, усі показники не мали значимих           

відхилень від контрольних величин. Змін кліренсу азотистих       

низькомолекулярних сполук нирками, зокрема, креатініну, судячи по       

відсутності вірогідних змін його рівня у сироватці крові також не відбувалося.           

За даними вмісту сечовини у сироватці крові видно, що й фільтраційно –            

реабсорційна функція нирок у експериментальних тварин на усіх строках         

дослідження також не змінювалася. 

За результатами оцінки ферментативної активності печінки та м’язової        

тканини серця показано повна відсутність негативного впливу протестованих        

композицій на означені показники. Лише в групі № 4 та № 8 (відповідно Man’s              

Health та CardioProtect спостерігалося значуще зниження рівня АсАТ, а в групі           

№ 5, яка отримувала GepatoProtect знижувався показник АлАТ, що свідчило про           

позитивну цільову таргетну дію означених композицій на стан серця та печінки.           

В групах № 4 (Man’s Health) та № 7 (Man’s desire) спостерігалось невелике, але              

значуще підвищення показника пігментного обміну - прямого білірубіну.        

Однак, слід відмітити, що означені зміни знаходились в межах фізіологічної          

норми для даного виду тварин і не свідчили про наявність патологічних           

процесів. 

Таким чином, жодних ознак негативного впливу Продукції, що підлягала         

тестуванню, на біохімічні показники, що характеризують функціональний стан        

печінки та нирок, не виявлено. 

Введення у композиції біодобавок «ImmunoProtect» та «InvaProtect»       
нанокластерів срібла та золота призводила до зниження активності        
амінотрансфераз, особливо АсАТ, та відповідно – до зменшення коефіцієнту де          
Рітіса відносно груп щурів, які споживали аналогічні біодобавки без наночасток          
дорогоцінних металів. Ці результати співпадали з результатами спостережень        
інших дослідників в яких показано, що розподіл та накопичення наночасток          
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срібла відбувається переважно у тканинах печінки та нирок. Їх дозозалежний          
ефект пов'язують з розвитком компенсаторно-пристосувальних реакцій, у       
відповідь на введення чужорідного агента і характерно для перебудови         
функціонального стану організму на новий стійкий рівень. [14-16]. Виходячи з          
того що фермент АсАТ є- маркером активності мітохондрій в клітинах          
організму можна припустити, що наночастинки срібла знижували швидкість        
використання вільних амінокислот в синтезі енергії за допомогою циклу         
Кребса. Отримані дані, з одного боку, свідчили про зміну ступеня залучення           
амінокислотних залишків в біохімічні процеси організму тварин за рахунок         
реакцій переамінування, а з іншого - про зміну проникності клітинних мембран           
внутрішніх  органів. 

 
2.3.3 Вплив біопаст серії «VIVASSENSE» та добавок дієтичних на основі          

солодових екстрактів на вуглеводний обмін щурів 
 
Стан вуглеводного обміну оцінювали за показником рівня глюкози в         

периферичній крові, що відбиралася з хвостової вени через дві години після           
першого ранкового годування та за даними вмісту глікогену в печінці.          
Результати представлені у табл. 2.7. 

Як видно з наведених даних, вживання Продукції не викликало         
підвищення рівня глюкози в крові щурів через дві години після годування ad            
libidos, що відповідає показнику постпрандіальної глікемії у людини. Лише у          
щурів групи 9 (Vivassense № 8 EndoProtect) спостерігалась тенденція до          
зниження цього показника, що може вказувати на легкий гіпоглікемічний ефект          
цієї композиції. 

Рівень глікогену в печінці щурів практично усіх досліджуваних груп         
також не відрізнявся від показників інтактних щурів. Лише у тварин, які           
отримували біопасту Vivassense № 5 GepatoProtect через 4 тижні спостерігається          
тенденція до зростання інтенсивності накопичення глікогену в печінці (+ 24 %          
від інтактного контролю), вірогідно, за рахунок зростання активності        
метаболічних процесів). Зроблено висновок про повну відсутність негативного        
впливу Продукції, що вивчалася, на вуглеводний обмін щурів. ЇЇ можна          
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рекомендувати як здоровому населенню, так і людям з легкими порушеннями          
толерантності до глюкози. 

Таблиця 2.7 – Показники вуглеводного обміну піддослідних щурів, що         

отримували біопасти серії «VIVASSENSE» та добавки      

дієтичні на основі солодових екстрактів , n=5  

Групи 
 

Показники 
 Глюкоза крові, 

(ммоль/л)  
Глікоген печінки, 

мг% 
1 2 3 

1.Контроль, стандартний 
 Раціон 3,88±0,30 1155,0±107,7 

2. Біопаста Vivassense № 1     
Iodoprotect 3,53±0,40 1262,2±114,7 

3. Біопаста Vivassense № 2     
InvaProtect 4,05±0,32 1369±121,1 

4. Біопаста Vivassense № 3 Man’s      
Health 3,66±0,31 1133,5±98,8 

5. Біопаста Vivassense № 4     
Woman’s Health 4,10±0,40 1390,1±110,4 

6. Біопаста Vivassense № 5     
GepatoProtect 3,22±0,28 1439,2±122,8 * 

7. Біопаста Vivassense № 6 Man’s      
desire 3,06±0,20 1182,2±108,7 

8 Біопаста Vivassense № 7     
CardioProtect 3,44±0,23 1277,2±95,4 

9. Біопаста Vivassense № 8     
EndoProtect 2,98±0,14 * 1049,8±88,6 

10. Біопаста Vivassense № 9     
ImmunoProtect 3,84±0,41 1244,1±100,7 

11. Добавка дієтична «Веселка»    
ImmunoProtect з нанокластерами   
срібла 

3,60±0,21 1172,1±106,0 

12. Добавка дієтична «Веселка»    
ImmunoProtect  
з нанокластерами срібла та золота 

3,03±0,19 1373,6±118,7 

13. Добавка дієтична   
«Протипаразитна» InvaProtect з   
нанокластерами срібла 

4,24±0,50 12122±94,8 
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14. Добавка 
дієтична«Протипаразитна» 
InvaProtect  
з нанокластерами срібла та золота 

3,60±0,33 1402,2±122,4 

*-Тенденція до змін показника відносно контролю (Р≥0,05) 
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3. ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТАРГЕТНОГО ВПЛИВУ ОКРЕМИХ      

ПОЗИЦІЙ БІОПАСТ СЕРІЇ «VIVASSENSE» ТА ДОБАВОК ДІЄТИЧНИХ НА        

СПЕЦИФІЧНІ ЛАНКИ МЕТАБОЛІЗМУ 

 

3.1 Оцінка тиреоїдної функції щурів, що вживали Біопасту Vivassense № 1          

Iodoprotect та Біопасту Vivassense № 8 EndoProtect. 

 

Відомо, що щитовидна залоза відіграє значну роль у підтримці         

життєдіяльності організму. Тиреоїдні гормони приймають участь у регуляції        

багатьох метаболічних процесів, зокрема, в обміні білків, жирів та вуглеводів, а           

також енергетичного обміну [13]. 

Для того, щоб прослідити можливий зв’язок між вживанням Біопасти         

Vivassense № 1 Iodoprotect та Біопасти Vivassense № 8 EndoProtect, у щурів           

експериментальних груп було проведене визначення рівня тиреоїдних гормонів        

в сироватці крові. Результати представлені у табл. 3.1. 

 
Таблиця 3.1 – Вплив вживання Біопасти Vivassense № 1 Iodoprotect та          

Біопасти Vivassense № 8 EndoProtect, на вміст тиреоїдних        

гормонів у сироватці крові щурів , n=5 
 

Показник  
Величина Зміни від контролю, % 

1 2 3 
1. Контроль, стандартний раціон 

Відносна маса ЩЗ   
мг/100 г м.т. 

3,6±0,3  

Загальний Т4 нмоль/л 83,59±7,03  
Загальний Т3 нмоль/л 2,44±0,21  
Вільний Т4 пмоль/л 17,60±1,33  
Вільний Т3 пмоль/л 2,53±0,22  
Т3/Т4 0,029  

2. Vivassense № 1 Iodoprotect  
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Відносна маса ЩЗ   
мг/100 г м.т. 
 

4,2±0,4 
 

+ 16 
 

Продовження табл. 3.1 
 

1 2 3 
Загальний Т4 нмоль/л 93,53±7,31  + 12 
Загальний Т3 нмоль/л 4,24±0,33 1) + 73 
Вільний Т4 пмоль/л 24,08±2,16 1) + 36  
Вільний Т3 пмоль/л 3,09±0,22 + 22 
Т3/Т4 0,045 1) + 55 

3. Vivassense № 8 EndoProtect 
Відносна маса ЩЗ   
мг/100 г м.т. 

3,8±0,2 +5 

Загальний Т4 нмоль/л 86,46±7,02 +3  
Загальний Т3 нмоль/л 3,16±0,30  +29 
Вільний Т4 пмоль/л 22,26±2,04   +28  
Вільний Т3 пмоль/л 3,09±0,38 +22 
Т3/Т4 0,036  

1)  - Вірогідність змін показника відносно  контролю (Р≤0,05)  
 
В результаті аналізу отриманих даних можна зробити висновок що         

біопаста Vivassense № 1 Iodoprotect завдяки своєму збалансованому складу, що         

містить додатковий йод та селен, має виразні тиреоїдстимулюючі властивості.         

Спостерігається підвищення рівня як загальної, так і вільної фракції обох форм           

тиреоїдних гормонів. Особливо зростають показники загальногоТ3 та вільного        

Т4 – найбільш активних форм тиреоїдних гормонів.  

Таким чином, у тварин, що отримували біопасту Vivassense № 1         

Iodoprotect відмічено зміни тиреоїдного статусу у бік його зростання. 

У тварин, що споживали біопасту Vivassense № 8 EndoProtect також          

відмічалася помірна активація тиреоїдної функції. Але виявлені зміни на мали          

значущих від контролю відмінностей. 

Можна рекомендувати обидві позиції біопаст для вживання усіма групами         

населення в йоддефіцитних регіонах, та хворими на латентні та початкові          
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форми гіпотиреозу. Біопаста Vivassense № 1 Iodoprotect може розглядатися як         

додаткове джерело йоду та селену природного походження. 

За даними гістологічних досліджень вибіркових зразків ЩЗ показана        

відсутність негативного впливу протестованих біопаст на тиреоїдну паренхіму.        

Експериментальні зразки практично не відрізнялися від контрольних ( рис. 3.1) 

 

 

    А                                                   Б 

Мікрофото: Фарбування гематоксилін-еозином, ок. 10, об. 40  
Рисунок 3.1 – Фолікулярна будова щитовидної залози інтактних щурів (А)          

та тварин, що отримували Vivassense № 1 Iodoprotect (Б). 
 

На гістологічних препаратах тварин обох груп виявлено характерну для         

щитовидної залози структуру, яка складається зі строми та паренхіми.  

Строма органу представлена тонкою капсулою з чіткими межами, в якій          

рівномірно розподілялися видовжені фіброцити, кровоносні та лімфатичні       

судини. Тонкі міжчасточкові перегородки були утворені пухкою сполучною        

тканиною, містили кровоносні капіляри помірного кровонаповнення та венули        

(рис. 2.11, А). Паренхіма органа утворена залозистим епітелієм, який формує          

фолікули та міжфолікулярні острівці. Фолікули переважно круглястої форми,        

містили гомогенно забарвлений оксифільний колоїд, у якому по периферії         

спостерігали вакуолізацію (рис. 2.11, Б). Розташовані рівномірно по базальній        

мембрані тироцити (фолікулярні клітини) мали кубічну форму, містили ядра з          
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дифузним розподілом гетерохроматину, які оточувала еозинофільна гомогенна       

цитоплазма, що є характерним для норми.  

 

3.2. Вивчення  нешкідливості біопаст, що пропонуються для використання у 

чоловіків з розладами статевої системи 

 

Було вивчено нешкідливість біопасти Vivassense № 3 Man’s Health та 

Біопасти Vivassense № 6 Man’s desire,  призначення яких спрямовано на 

чоловіків з різними розладами у статевій системі. 

За рахунок високої ефективності означених продуктів, заснованої на        

унікальному комплексі активних компонентів лікарської сировини,      

відбувається стимулюючий вплив на весь організм. Вживання біопаст сприяє         

підвищенню потенції, зниженню запальних процесів в передміхуровій залозі і         

сечостатевій системі в цілому, вони проявляють загальнозміцнюючу,       

антитоксичну і тонізуючу дію, мають сечогінний, антисептичний,       

знеболюючий, антибактеріальний і кровоспинний ефект. 

Виходячи з вище сказаного було важливим додатково дослідити        

особливості їх впливу на гормональні та морфофункціональні показники        

статевої системи щурів самців. 

Проведене дослідження показало, що застосування паст в дозі 500 мг/кг         

протягом 30 діб не призводило до суттєвих змін ані за показниками абсолютної            

маси, ані в показниках маси органів (див. табл. 2.2, 2.3 та 3.2). Рівень             

тестостерону та естрадіолу у сироватці щурів, які отримували Vivassense № 3           

Man’s Health та Vivassense № 6 Man’s desire не набував статистично значущих            

відмінностей порівняно з контролем (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 Відносна маса органів, довжина сім’яника та рівень 
тестостерону самців щурів, що отримували біопасти, 

, n=5 
 
 

Показник 

Група   
Контроль, 
 

Vivassense 

№ 3 Man’s 

Health 

Vivassense 

№ 6 Man’s 

desire 

Чоло
віча 

сила 

Полі
сол 

Чоло
віча 

сила 

Тестостерон, 
нмоль/л 

17,35 ± 
0,52 

17,88 ±  
0,89 

18,56 ±  
0,70 

16,78 ± 
0,94  

16,84 ± 
1,57  

Естрадіол, 
нмоль/л 

0,23± 
0,02 

0,22± 
0,01 

0,22± 
0,01 

0,24± 
0,02 

0,22± 
0,01 

Маса сім’яника 
правого, мг /100 

г м.т. 

713,2 ± 
62,6 

699,3 ±  
55,4 

681,5 ±  
67,3 

702,9 ± 
42,9  

710,2 ± 
54,8  

Маса сім’яника 
лівого, мг/100 г 

м.т. 

715,0 ± 
79,9 

686,6 ±  
55,3 

682,2 ±  
57,1 

709,1 ± 
79,9  

714,1 ± 
62,21)  

Довжина 
сім’яника 

правого, мм 

21,0 ±  
0,5 

20,6 ±  
0,7 

21,5 ±  
0,8 

20,5 ± 0,5  21,2 ± 0,4  

Довжина 
сім’яника лівого, 

мм 

22,0 ±  
0,6 

21,2 ±  
0,5 

21,9 ±  
0,7 

21,6 ± 0,6  21,3 ± 0,3  

Маса сім’яних 
пухирців, мг/100 

г м.т. 

332,6 ± 
29,3 

344,0 ±  
26,2 

373,4 ±  
26,5 

374,4 ± 
21,0  

328,0 ± 
45,3  

Маса 
епідидиміса, 

мг/100 г 

307,0 ± 
19,7 

280,5 ±  
20,6 

262,0 ±  
26,0 

271,3 ± 
39,9  

244,0 ± 
28,31)  

Маса 
вентральної 

простати, мг/100 
г м.т. 

280,5 ± 
12,4 

264,5 ±  
18,8 

276,1 ±  
24,8 

286,1 ± 
21,3 

266,1 ± 
18,8 

 

Аналіз показників спермограми показав, що 30-добове введення біопаст        

сприяло зростанню кількості нормальних сперміїв та не позначилося на         

концентрації, відсотку рухливих та мертвих сперматозоїдів. Тобто, їх        
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застосування не мало негативного впливу на сперматогенез у інтактних самців          

щурів (табл. 3.3).  
 

Таблиця 3.3  Показники спермограми самців щурів, , n=5 
 

Показник  Контроль  Vivassense 
№ 3 Man’s 

Health  

Vivassense 
№ 6 Man’s 

desire 

Man’s desir 
Чоловіча 

сила 0,5 % 
с.ц. 

Man’s desir 
Полісол, 
чоловіча 
сила 1 % 

с.ц. 
Концентрація, 
млн/мл  

12,0 ± 2,7  19,4 ± 4,0 1)  18,4 ± 2,9 1)  20,4 ± 2,7 1)  21,6 ± 2,9 1)  

Патологічні 
форми,%  

10,6 ± 1,5  8,1 ± 1,7  9,7 ± 1,21  8,7 ± 1,21  9,1 ± 1,21  

СN, млн./мл3)  18,0 ± 2,6  19,2 ± 4,1  18,6 ± 3,6  19,2 ± 2,8  20,4 ± 3,0  
Мертві 
сперматозоїди, %  

2,7 ± 0,9  2,3 ± 0,6  2,5 ± 0,4  2,0 ± 0,3  2,3 ± 0,5  

Осмотична 
резистентність, 
ум. од  

2,3 ± 0,1  2,4 ± 0,1  2,0 ± 0,1  2,2 ± 0,1  2,2 ± 0,1  

1)  - Вірогідність змін показника відносно  контролю (Р≤0,05). 

 

Було проведено також оцінку кристалізації секрету ВПЗ, показнику, що         

свідчить про андрогенну насиченість залози. Вивчення кристалізації інтактних        

щурів показало, в основному, чіткі кристали, добре виражені, великі,         

розповсюджені на все поле зору, що мали вигляд ”листя папороті”, гілки           

розташовувались під кутом 15 – 35 º до стебел. Деякі препарати мали злегка          

потоншені, або на окремих поодиноких, дуже невеликих ділянках        

простежувалась деформація частин кристалів. В середньому кристалізація       

секрету залози інтактних щурів у віці 100 діб відповідала 3,6 бали (табл. 4.5,             

рис. 3.2). 

Таблиця 3.4 Показники кристалізації секрету передміхурової залози щурів        

, n=5 
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Група, 
кількість тварин 

Тип кристалізації, 
Бали 

    Контроль 3,6±0,24 
Vivassense № 3 Man’s Health 3,5±0,24 
Vivassense № 6 Man’s desire 3,8±0,26 

 

                  
А Б 

Рис. 3.2. Тип кристалізації секрету передміхурової залози інтактного        

щура(А) та  та піля дії біопасти (Б). Відбиток секрету (х100). 

Мікроскопічне дослідження стану передміхурової залози інтактних      

щурів та тварин, що вживали біопасти, показало типову для цих тварин будову.            

Патологічних змін не спостерігалось. Паренхіма залозистої тканини       

представлена численними поперечними профілями кінцевих відділів (ацинусів)       

простатичних залозок, які варіюють за розміром. Епітеліальні клітини, що         

вистилають стінку ацинусів, мають переважно циліндричну або високу кубічну         

форму, у деяких ацинусах утворюються сосочки. Клітини розташовано одним         

шаром, ядро міститься у базальній частині клітини, цитоплазма рівномірно         

зафарбована. Секрет у просвіті ацинусів виявлено не у всіх випадках. Колір           

секрету варіює від блідо-рожевого до досить насиченого рожевого (рис. 3.3 та           

3.4 А, Б). 
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Як показала оглядова мікроскопія, у інтактних щурів частки яєчка         

заповнені концентричними або злегка сплощеними профілями зрізів сім'яних        

канальців, які достатньо щільно розташовані один біля одного (рис. 3.5 А, Б).            

Власна оболонка канальців, а також білкова та судинна оболонки відповідають          

нормі. Діаметр канальців звичайний. Стрічка сперматогенного епітелію широка.        

У сім'яних канальцях видно три-чотири генерації сперматогенних клітин, які         

знаходяться на різних стадіях розвитку. Клітини розташовано концентричними        

шарами, упорядковано, згідно зі стадіями сперматогенного циклу. 

Клітинну популяцію подано у повному обсязі. Всього у стрічці епітелію          

проглядається п’ять-сім рядів статевих клітин. Біля власної оболонки канальця         

серед сперматогоній розташовані доволі чисельні сустеноцити (клітини Сертолі        

або підтримуючі клітини), які мають широку підвалину і вузьку вершину. Між           

сім'яними канальцями у сполучній тканині, частіше навколо кровоносних        

судин, скупчуються нечисленні клітини з помірно варіабельними за розміром         

ядрами – гландулоцити (клітини Ляйдіга). В різних канальцях чітко простежено          

не тільки сперматогенез (процес послідовних перебудов зародкових клітин:        

сперматогонія – сперматозоїд), а і сперміогенез – етапи клітинних         

перетворювань від сперматиди до сперматозоїда. Кількісні показники процесу        

сперматогенезу підтверджують візуальну оцінку нормальної морфологічної      

структури яєчок (рис.3.5).  
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А Б 
 
Мікрофото: Фарбування гематоксилін-еозином,  
Рисунок 3.3 –. Передміхурова залоза інтактного щура. А – ацинуси          
простатичних залозок (х200); Б – нормальний стан епітеліальних клітин,         
що утворюють стінку ацинуса (імерсія). 
 

 

   
А Б 
 
Мікрофото: Фарбування гематоксилін-еозином  
Рисунок 3.4 –. Передміхурова залоза щура, що отримував біопасти: А –           
ацинуси простатичних залозок (х200); Б – нормальний стан епітеліальних         
клітин, що утворюють стінку ацинуса (імерсія). 
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А Б 

 
Мікрофото: Фарбування гематоксилін-еозином, х 100 
Рис.3.5 .Яєчко інтактного щура. А-Сім'яні звивисті канальці нормального        

розміру. Б-Стрічка сперматогенного епітелію широка.  
 

             
А                                                                             Б 
 
Мікрофото: Фарбування гематоксилін-еозином, х 100 
Рис.3.6 .Яєчко щура, що отримував біопасти. А-Сім'яні звивисті канальці         

нормального розміру. Б-Стрічка сперматогенного епітелію     
широка.  

 

Дослідження гістологічної структури яєчок щурів, що отримували       

протестовані біопасти, не виявило порушень якісних і кількісних        

характеристик органу. Діаметр канальців нормальний (див. табл. 3.3), пул         
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статевих клітин подано у повному обсязі. Добре простежуються не лише етапи           

сперматогенезу, а й різні етапи сперміогенезу. Стан сустеноцитів та         

гландулоцитів стабільний (рис.  3.6, табл. 3.3). 

За умови перорального введення біопаст Vivassense № 3 Man’s Health та           

Vivassense № 6 Man’s desire в продовж 30 діб статевозрілим інтактним самцям            

щурів метаболічних розладів та токсичної дії на внутрішні органи в організмі           

не виявлено.  

Слід відмітити вплив протестованої Продукції на процеси       

сперматогенезу, через місяць споживання обох біопаст кількість сперматозоїдів        

значуще зростала, що може вказувати на їх позитивний ефект на чоловічу           

репродуктивну систему. Оскільки біопасти розраховані для використання       

чоловіками, ніяких загальних протипоказань не виявлено. Означена Продукція        

може бути рекомендована як  чоловікам репродуктивного, так і похилого віку.  
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3.3 Вивчення  нешкідливості біопасти Vivassense № 4 Woman’s Health  

 

Було вивчено нешкідливість біопасти Woman’s Health, що пропонується        

для використання у жінок для профілактики та в комплексній терапії лікування           

жіночої статевої системи, а також в передклімактеричному і клімактеричному         

періоді. 

Лікувальна дія продукту базується на унікальному комплексі лікарських        

трав, які містять секвітерпени, кумарини, флавоноїди, каротиноїди, мінеральні        

солі, ефірні масла, дубильні речовини, органічні кислоти, та багато інших          

біологічно активних речовин. 

Виходячи з вище сказаного було проведено додаткове дослідження іі         

впливу на ряд показників статевої системи самок щурів. 

Зовнішній вигляд органів щурів, які отримували біопасту не мав         

особливостей (ознак запалення, набряку, деформації, зміни кольору).  

Показано, що застосування пасти Vivassense № 4 Woman’s Health в дозі           

500 мг/кг протягом 30 діб не призводило до змін показників абсолютної та            

відносної маси репродуктивних органів. Рівень тестостерону та естрадіолу у         

сироватці щурів, які отримували дану Продукцію не набував статистично         

значущих відмінностей порівняно з контролем (табл. 3.5). Тобто, застосування         

даної Продукції у інтактних статевозрілих тварин не виявило специфічного         

токсичного впливу. 

Таблиця 3.5 Відносна маса органів, та рівень статевих гормонів самок 

щурів, що отримували біопасту, Vivassense № 4 Woman’s Health 

, n=5 

Показник 
Група 

Контроль Vivassense № 4 
Woman’s Health 

Тестостерон, нмоль/л  1,77 ± 0,12 1,60 ± 0,09 
Естрадіол, пг/мл 80,23±5,02 91,22±7,01 
Маса тіла, г  217,8 ± 10,4 221,3 ± 4,28 
Маса яєчника правого, мг/100 г м.т. 5,26 ± 0,60 6,23 ± 0,44 

Маса яєчника лівого, мг/100 г м.т.  6,08 ± 0,43 5,91 ± 0,39 
Маса матки, мг/100 г м.т. 314,8± 29,3 352,70 ± 66,26 
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Яєчники самок що отримували біопасту Vivassense № 4 Woman’s Health,          

не мали структурних змін. Такі паренхіматозні елементи, як зростаючі,         

премордіальні та фолікули на стадії формування граафового пухирця        

представлені у великій кількості (рис. 3.7-3.11). В місцях овулійованих         

фолікулів знаходяться жовті тіла. Жовтих тіл багато, вони різного віку, що           

свідчить про активний процес овогенезу у даних тварин. Строма органу без           

патологічних змін. 

 

 
 
Мікрофото: Фарбування гематоксилін-еозином, х 100 
Рис.3.7 . Яєчник  інтактної самки  

 

 
Мікрофото: Фарбування гематоксилін-еозином, х 100 
Рис. 3.8 . Яєчник самки щура, що отримувала Vivassense № 4 Woman’s            

Health 
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Мікрофото: Фарбування гематоксилін-еозином, х 100 
Рис. 3.9 . Яєчник самки щура, що отримувала Vivassense № 4 Woman’s            

Health 
 

 
 

Мікрофото: Фарбування гематоксилін-еозином, х 100 
Рис. 3.10. Яєчник самки щура, що отримувала Vivassense № 4 Woman’s           

Health 
 

 
 

Мікрофото: Фарбування гематоксилін-еозином, х 100 
Рис. 3.11 . Яєчник самки щура, що отримувала Vivassense № 4 Woman’s            

Health 
 

Таким чином, за результатами проведених специфічних досліджень впливу        

біопасти Vivassense № 4 Woman’s Health на репродуктивну систему самок щурів           

жодних відхилень від показників, отриманих в групі інтактних тварин не          

виявлено, усі вони находилися в межах фізіологічної норми для даного виду           

тварин. Спостерігалась тенденція до зміни співвідношення      
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естрадіол/тестостерон у бік зростання саме жіночого статевого гормону - з          

45,3±3,77 до 57,0±4,89, (0,02 ≥ Р ≥ 0,05).  

Виходячи з отриманих даних, ніяких загальних протипоказань для        

вживання даної Продукції не виявлено. Біопаста може бути рекомендована         

здоровим жінкам для зняття передменструальної напруги, а також для         

оптимізації гормонального балансу та покращення самопочуття у жінок в         

передклімактеричному та клімактеричному періоді.  
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3.4 Оцінка імунного статусу щурів самців, що отримували біодобавки з          

імуномодулюючими властивостями 

Стан здоров’я людтни з позиції імунології характеризується       

імунологічною реактивностю в цілому, її зниження призводить до зростання         

захворюваності на інфекційні, онкологчні та інші захворювання. 

На сьогодні імунна недостатність - це загальна проблема суспільства.         

Близько 70% населення мають первинні та надбані імунодефіцити, що         

призводить до виникнення багатьох захворювань, зокрема, до онкологічних. 

Відмічене збільшення частоти захворювань злоякісними     

новоутворюваннями обумовлено підвищенням вмісту канцерогенних факторів      

у навколишньому середовищі та зниженням імунологічного опіру населення до         

дії цих факторів. При пухлинних хворобах виникає комплексне порушення         

імунного статусу. Спостерігаються функціональні розлади Т-клітинної ланки,       

зміни з боку В-лимфоцитів, пригнічення фагоцитозу, порушення       

функціональних та структурних показників крові. Неповноцінність імунної       

відповіді організму ускладнює перебіг злоякісного процесу, що може        

призводити до генералізації пухлин. Свій внесок в погіршення імунологічної         

реактивності таких хворих вносить хіміо- та променева терапія, гормоно та          

антибіотикотерапія, після закінчення яких залишається імуносупресивний стан,       

який може тривати довгий час. В зв’язку з цим виникае потреба у додатковому             

лікуванні або профілактиці з метою попередження та ослаблення побічних         

ефектів після хіміо- та променевої терапії.  

В останній час для корекції імунної системи використовують різні         

імуномодулятори, однак найбільш ефективними та пристосованими до       

організму людини являються імуномодулятори що отримують з різної        

рослинної сировини. Вони є природними стимуляторами імунної системи.        

Одною з таких розробок являється Продукція яка отримується із складних          

рослинних комплексів. Перевага такої Продукції перед іншими відомими        
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імуномодуляторами в тому що вона містить композитні сполуки, які являються          

природними активаторами та регуляторами імунної системи. Біопасти можуть        

впливати на системний рівень імунітета, підвищувати кількість Т-лімфоцитів та         

активність мононуклеарних фагоцитів і дендритних клітин, а також        

зменьшувати кількість 0-лімфоцитів і концентрацію імунних комплексів,       

підвищувати продукцію IL-2, сприяти збереженню ендокринної функції тимуса        

на фоні комбінованого і комплексного лікувння, ефективно регулювати        

лейкопоез. Біопасти являються більш доступними по ціні і схемам застосування          

у порівнянні з відомими засобами імунокорекції. Крім того вживання біопаст          

може підвищувати ефективність традиційних методів лікування, загальну       

безрецидивну виживаємість, а також знижувати кількість ускладнень. 

Оцінка імунного статусу щурів самців проводилася у групах що         

отримували біопасту Vivassense № 9 ImmunoProtect та добавки дієтичні:         

«Веселка» ImmunoProtect, «Веселка» ImmunoProtect з нанокластерами, срібла та        

золота, «Протипаразитна», InvaProtect«Протипаразитна», InvaProtect з     

нанокластерами срібла та золота. В цих групах тварин проводили підрахункок          

лейкоцитарної формули, визначення вмісту імуноглобулінів IgА, IgМ IgG,        

відносної ваги імунокомпетентних органів (тимусу та селезінки), показники        

клітинного імунітету у вигляді субпопуляційного складу імунокомпетентних       

клітин (CD3 CD4 CD8 CD16,  імунорегуляторний індекс ІРІ). 

Відносна вага тимусу у щурів експериментальних груп мала тенденцію         

до зростання в порівнянні з тваринами контрольної групи, але ці значення           

знаходилися в межах фізіологічної норми, та не перевищувала 2 %. та селезінки  

Лейкоцитарний профіль тварин в усіх дослідних групах не показував         

значущої різниці, які можна було б пов’язати з використанням означеної          

Продукції. Невелике збільшення кількості моноцитів при використанні       

біодобавок з нанокластерами срібла та золота може свідчити про посилення          
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захисних механізмів організм. Однак значення лейкоцитарної формули також        

знаходилися в межах фізіологічних показників цих тварин. 

Імуноглобуліни мають велике значення для організму. Вони відіграють        

певну роль у противовірусному та антибактеріальному захисті, а також в          

діяльності гуморального імунітету. Являючись захисними факторами,      

імуноглобуліни напряму впливають на життєдіяльність, продуктивність та       

загальний стан організму. 

Концентрація імуноглобулінів в крові щурів, яким вводили біодобавки,        

що вивчалися, коливалась в межах фізіологічної норми. Але відмічалась         

тенденція до підвищення у групах тварин, що отримували дієтичні добавки, які           

у своєму складі мали нанокластери срібла та золота. 

Визначення імунних комплексів у сироватці крові має важливе        

діагностичне значення. При наявності запальних процесів та алергічної реакції         

повільного типу цей показник підвищується. Тому доцільним було вивчити         

вміст імунних комплексів у сироватці щурів, що отримували Продукцію з          

імунокорегуючою активністю. 

Таблиця 3.6 – Показники вмісту імунних комплексів та імуноглобулінів у крові 

піддослідних щурів , n=5 

Умова дослідження Показник 
ЦІК, ед. IgA, мг/мл IgМ, мг/мл IgG мг/мл 

Інтактний контроль 33,6±4,3 5,6±0,2 15,9±0,8 9,8±0,6 
Біопаста Vivassense 
№ 9 ImmunoProtect 28,2±2,4 5,6±0,2 16,9±0,4 10,8±2,6 

Добавка дієтична 
«Веселка» 

ImmunoProtect 
29,0±3,3 4,6±0,2 15,7±1,1 11,5±1,8 

Добавка дієтична 
«Веселка» 

ImmunoProtect з 
нанокластерами 

срібла 

24,9±4,9 5,1±0,2 18,9±1,2 12,8±1,9 
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Добавка дієтична 
«Протипаразитна» 

InvaProtect 
30,6±5,2 4,8±0,3 16,2±0,8 9,9±1,7 

Добавка дієтична 
«Протипаразитна» 

InvaProtect з 
нанокластерами 
срібла та золота 

27,8±2,4 5,0±0,2 17,5±1,2 11,5±0,8 

Застосування Продукції, що підлягала тестуванню, не викликало       

підвищення цього показника, а в деяких групах навіть знижувало його. Так у            

групі «Веселка» ImmunoProtect з нанокластерами срібла цей показник був         

вірогідно нижчим за такий у контрольних тварин (табл. 3.6). Зниження рівня           

ЦІК в процессі лікування свідчить про згасання запального процесу та          

ефективності терапії 

Субпопуляції регуляторних Т-лімфоцитів, а саме Т-хелперів (СD4+       

клітин), та Т-супресорів/цитотоксичних лімфоцитів (СD8+клітин), є головними       

компонентами загальної фракції Т клітинної системи імунітету. Тому важливим         

було дослідити, яким чином впливатимуть на цей розподіл Продукція, що          

вивчалася. 

Таблиця  3.7  -  Показники клітинного імунітету у щурів що отримували 

Продукцію з імунокорегуючою активністю, , n=5 

 
Умова дослідження CD3 CD4 CD8 CD16 ІРІ 
Інтактний контроль 3,6±0,3 15,6±0,5 7,9±0,8 16,8±0,6 1,9±0,3 
Біопаста Vivassense  
№ 9 ImmunoProtect 4,2±0,4 14,6±0,8 7,9±1,2 14,8±1,6 2,2±0,2 

Добавка дієтична  
«Веселка» 
ImmunoProtect 

4,0±0,3 16,6±1,2 8,9±0,9 15,9±0,9 1,8±0,4 

Добавка дієтична  
«Веселка» 
ImmunoProtect з  

3,9±0,3 16,9±0,5 8,9±1,1  16,3±0,5 2,1±0,3 
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нанокластерами 
срібла 
Добавка дієтична  
«Протипаразитна» 
InvaProtect 

3,6±0,3 15,6±0,2    6,9±0,8 14,8±1,0 2,3±0,3 

Добавка дієтична  
«Протипаразитна» 
InvaProtect з  
нанокластерами 
срібла та золота 

3,8±0,4 16,1±0,2 8,7±1,2 16,2±0,5 2,0±0,4 

 
Значення головних субпопуляцій Т лімфоцитів у щурів, що отримували         

Продукцію, не мали вірогідних змін. Клітинна ланка імунітету піддослідних          

тварин, а саме співвідношення регуляторних субпопуляцій СD4+на СD8+, яке         

відтворює імунорегуляторний індекс, мало стабільні значення у всіх        

піддослідних групах.  

Таким чином, проведені дослідження не виявили патологічні зміни        

імунного статусу щурів при вживанні застосованої Продукції. Треба відмітити,         

що застосування дієтичних добавок з вмістом нанокластерів срібла та золота,          

незначно впливає на збільшення імуноглобулінів та кількість моноцитів, а         

також сприяє підвищенню Т хелперної активності, що можна роздивлятися як          

посилення ланок імунного захисту організму. 

Суттєвою перевагою цієї Продукції є те, що після її застосування може           

відбуватися нормалізація показників крові, її превентивне вживання може        

запобігти зниженню рівню лейкоцитів у периферічній крові, а також посилити          

клітинну відповідь та нормалізацію співвідношення Ig M Ig G, знизити          

концентрацію ЦІК, підвищувати рівень антитіл та підсилювати фагоцитоз, а         

також можливо підвищувати активність макрофагів.  

Вище вказані ознаки Продукції можуть бути рекомендовані як        

додаткове джерело біодоступних вітамінів, мікро- та мікроелементів,       
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амінокислот та ферментів у період проходження променевої та хімічної терапії           

онкохворих пацієнтів для підвищення імунного статусу. 
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3.5  Вплив Продукції на гістоструктуру серця та електрокардіографічні 

показники щурів 
 

Було проведено вибіркове тестування окремих позицій Продукції на стан         

серцево-судинної системи за показниками ЕКГ. 

Вплив біопаст Vivassense № 7 CardioProtect, Vivassense № 6 Man’s desire,           

Vivassense № 8 EndoProtect та Vivassense № 4 Woman’s Health на           

функціональний стан серцево-судинної системи експериментальних тварин      

оцінювали по показникам електрокардіограми, знятої у другому стандартному        

відведенні від кінцівок. Аналіз кардіограм проводили по подовженню інтервалів         

R-R′, P-Q, Q-T та комплексу QRS, висоті, полярності та формі зубців P, R, T              

[17]. 

В результаті проведених досліджень встановлено, що у всіх        

експериментальних тварин спостерігали нормальний синусів ритм, що       

підтверджувалося наявністю зубця Р, який передував кожному комплексу        

QRS, нормальна для даного відведення та стабільна форма зубця Р, нормальна           

та стабільна подовженість інтервалу P-Q. Крім того, різниця між подовженістю          

інтервалів R-R′ у кожної тварини складала не більш ніж 5 %, що дозволяє            

зробити висновок про наявність регулярного синусового  серцевого ритму. 

Введення вище означених біопаст в порівнянні з інтактними тваринам не          

виявляло негативного впливу на частоту серцевих скорочень. Зміни що         

спостерігалися не виходили за межі 10 % від контрольних тварин, що можно           

вважати змінами в межах фізіологічної норми (табл. 3.8). 

Функціональна провідність оцінювалась по подовженості інтервалів P-Q       

та комплексу QRS . Встановлено, що введення біопаст, що підлягали          

тестуванню,  не викликало ніяких змін.  
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Інтервал Q-T, відтворюючий на ЕКГ загальну подовженність потенціалу        

дії шлуночків не мав вірогідних змін, що вказує на відсутність впливу на            

електричну систолу шлуночків. 

. 
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Таблиця  3.8. –  Вплив Продукції на функціональний стан  серцево-судинної 
системи самців  щурів , M±SEM,  n=5 

 

Показник 
 

Групи 

інтактний 
контроль 

біопаста 
Vivassense № 7 
CardioProtect 

біопаста 
Vivassense № 6 

Man’s desire 

біопас
Vivassens
Woman’s 

ЧСС, уд/мин 483±2 484±4 488±3,1 486±
Систоличечкоедавл
ение, мм рт. ст. 

138,0±1,1 135,8±1,2 135,4±1,8 137,4±

Диастолическоедав
ление, мм рт. ст. 

109,8±1,8 107,6±1,5 108,4±0,9 108,0±

P, мс 30,4±0,3 30,4±0,3 30,2±0,2 30,2±0
PQ, мс 43,6±0,8 44,4±0,5 44,2±0,4 43,6±0
QRS, мс 42,6±0,5 42,4±0,3 42,4±0,6 42,2±0
QT, мс 83,0±0,5 83,8±0,5 83,8±0,7 83,8±0
RR, мс 145,0±1,0 142,8±1,4 145,2±0,7 144,8±
P, мВ 0,061±0,001 0,060±0,001 0,058±0,002 0,060±0
R, мВ 0,226±0,004 0,222±0,002 0,232±0,005 0,228±0
T, мВ 0,172±0,001 0,171±0,001 0,171±0,001 0,171±0
 

1) -Вірогідність змін показника відносно інтактного контролю (Р≤0,05) 
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Анализ амплитуди зубця P, відтворюючого швидкість      

внутрішньопредсерцевого проведення не показав значних змін, коливання       

знаходились в межах фізіологічної норми даного виду тварин [18]. 

На гістологічних препаратах серцевих тканин щурів, що отримували        

біопасти Vivassense № 7 CardioProtect, Vivassense № 6 Man’s desire,          

Vivassense № 8 EndoProtect та № 4 Woman’s Health, структурних змін не            

виявлено. На рис. 3.12 та 3.13 представлена морфологічна структура серця          

контрольних тварин та щурів, що отримували протестовані біопасти. Ядра         

кардіоміоцитів добре видно, вони мають подовжено-овальну форму,       

розташовані ближче до центру цитоплазми і своєї довгою віссю орієнтовані          

паралельно сарколемі (рис. 3.12). У саркоплазмі видно поперечні смуги.        

Цитоплазма деяких кардіоміоцитів нерівномірно забарвлена, сарколема      

визначається чітко (рис. 3.13). 

 

 
 

Мікрофото: Фарбування гематоксилін-еозином, х 400 

Рисунок 3.12 – міокард  контрольних щурів  
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Мікрофото: Фарбування гематоксилін-еозином, х 200 

Рисунок 3.12 – міокард тварин, що отримували біопасти  

 

Таким чином, застосування в раціоні харчування біопаст Vivassense №  

7 CardioProtect, Vivassense № 6 Man’s desire, Vivassense № 8 EndoProtect та            

Vivassense № 4 Woman’s Health не викликало шкідливого впливу на          

функціональний стан серцево-судинної системи. 

Протестовані позиції можуть бути рекомендовані в якості харчової        

добавки як за цільовим призначенням, так і для профілактики астенічних          

явищ у здорових людей. 
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4. ГІСТОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОСТРУКТУРИ ВНУТРІШНІХ     

ОРГАНІВ ЩУРІВ, ЯКІ СПОЖИВАЛИ БІОПАСТИ СЕРІЇ «VIVASSENSE»       

ТА ДОБАВКИ ДІЄТИЧНІ НА ОСНОВІ СОЛОДОВИХ ЕКСТРАКТІВ 

Проведено вибіркове гістологічне вивчення мікроструктури внутрішніх      

органів у контрольних щурів та тварин експериментальних груп. 

Через добу після останнього надання їжі щурів знеживлювали,        

дотримуючись вимог регламентуючих документів по евтаназії лабораторних       

тварин. Внутрішні органи виділяли, зважували та фіксували в 10 % розчині           

нейтрального формаліну, після заливки в парафін із органів готували         

гістологічні зрізи товщиною 3-5 мкм, які зафарбовували гематоксиліном та         

еозином. Вивчення кожного органу проводили шляхом світлової мікроскопії        

не менше, ніж 20 зрізів, застосовуючи дві градації збільшення – мале (х 150)             

та велике (х 300).  

Аналіз результатів гістологічних досліджень внутрішніх органів щурів,       

що вживали біопасти та добавки дієтичні показав їх повну нешкідливість:          

будь-яких негативних впливів на структурно-функціональний стан шлунку,       

12-типалої, тонкої та товстої кишок, печінки, нирок і підшлункової залози не           

виявлено.  

Отримані результати представлені в описовому вигляді та       

проілюстровані мікрофотографіями. 

Печінка. Паренхіма органа контрольних тварин має будову в вигляді         

слабко означених часточок, котрі розділені дуже тонкими прошарками        

сполучної тканини. Основним елементом будови паренхіми є тяжі –         

трабекули, радіально орієнтовані по відношенню до центральних венул.        

Гепатоцити в складі трабекул цих тварин – овально-полігональні, контури         

клітин чіткі, мембрани клітин збережені, ядра округлі, світлі; цитоплазма         

оксифільна, мілко зерниста або однорідно зафарбована. Подекуди в        

гепатоцитах спостерігаються фігури амітотичного розподілу ядер. Печінкові       
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триади, до складу яких входять венули, артерії та міждолькові вивідні          

протоки, спостерігаються часто, відхилень у гістроструктурі не мають        

(рис.3.1). У тварин, які отримували біопасти серії «живе клітинне         

харчування» та добавки дієтичні на основі солодових екстрактів суттєвих         

змін у мікробудові печінки не виявлено (рис. 3.2).  

 

 

 

Мікрофото: Фарбування гематоксилін-еозином, х 150. 
Рисунок 3.1 – Печінка щурів із контрольної групи. 
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Мікрофото: Фарбування гематоксилін-еозином, х 150. 
Рисунок 3.2 – Печінка щурів, що отримували Продукцію. 
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Шлунок (фундальна частина). Гістологічній будові фундальної частини       

шлунку тварин притаманна наявність таких оболонок як слизова, підслизова,         

м’язова та серозна. Фундальна частина шлунку формує достатньо виразні         

складки, що свідчить про її здатність до перистальтики. У складі слизової           

оболонки спостерігається велика кількість фундальних залоз, клітини яких        

мають звичайні розміри; кількість обкладочних клітин незначна, вони        

знаходяться частіше за все в районі тіла фундальних залоз. Оскільки фундальні           

залози розгалужуються, на зрізах вони мають часто вигляд замкнутих утворень          

(рис. 3.3). Треба відмітити, що в тварин піддослідних груп, котрі споживали           

Продукцію, ніяких ознак патологічних змін з боку шлунку не відмічено          

(рис. 3.4).  

Дванадцятипала кишка. Тонкий кишківник. На препаратах,      

виготовлених із 12-типалой кишки тварин контрольної та піддослідних груп         

відмінностей не виявлено, у складі стінки органа чітко виділяється чотири          

оболонки: слизова, підслизова, м’язова та серозна. В слизовій оболонці мають          

місце складки, ворсинки, крипти. «Одиницею будови» є ворсинка. Ворсинки         

дуже добре розвинуті в 12-типалій кишці: тут вони вузькі, довгі, вкриті           

однослойним циліндричним епітелієм, серед яких спостерігається велика       

кількість бокалоподібних клітин, що продукують слиз (рис. 3.5 та 3.6). 

На дно крипт відкривається дуже велика кількість т. з. брунерових          

(дуоденальних) слизових залоз, секрет яких приймає участь у розщепленні білків          

та вуглеводів при надходженні соляної кислоти шлунка в 12-типалу кишку (рис.           

3.7 та 3.8). У тварин піддослідних груп деталі гістологічної будови не           

відрізняються від тварин контрольної групи. 

На препаратах, виготовлених із інших відділів тонкого кишечника щурів         

контрольної та піддослідних груп, ворсинки більш широкі та короткі, вкриті          

однослойним циліндричним епітелієм (рис. 3.9 та 3.10). В слизовій оболонці          

тонкого кишечника зустрічаються лімфоїдні фолікули та їх скупчення (пейєрові         
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бляшки). Їх невеликі розміри свідчать про відсутність подразнюючих чинників         

та спокійний функціональний стан утворень.  
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Мікрофото: Фарбування гематоксилін-еозином, х 150. 
Рисунок 3.3 – Фундальна частина шлунку щура із контрольної групи. 
 

 
 

Мікрофото: Фарбування гематоксилін-еозином, х 150. 
Рисунок 3.4 – Фундальна частина шлунку щурів, що споживали         

Продукцію 
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Мікрофото: Фарбування гематоксилін-еозином, х 150. 
Рисунок 3.5 – Дванадцятипала кишка щура із контрольної групи. 
 

 
 
 
Мікрофото: Фарбування гематоксилін-еозином, х 150. 
Рисунок 3.6 – Дванадцятипала кишка щура, що отримував Продукцію 
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Мікрофото: Фарбування гематоксилін-еозином, х 150. 
Рисунок 3.7 – Дуоденальні залози дванадцятипалої кишки щура із         

контрольної групи. 
 

 
 
Мікрофото: Фарбування гематоксилін-еозином, х 150. 
Рисунок 3.8 – Дуоденальні залози дванадцятипалої кишки щура, що         

отримував Продукцію 
 

 



81 
 

 
 

Мікрофото: Фарбування гематоксилін-еозином, х 150. 
Рисунок 3.9 – Тонка кишка контрольних та піддослідних щурів. 

 

 

Мікрофото: Фарбування гематоксилін-еозином, х 150. 
Рисунок 3.10 – Тонка кишка щура, що отримував Продукцію 
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Товста кишка. У щурів контрольної групи товстий кишечник має         

типову будову і складається із слизової, підслизової, м’язової та серозної          

оболонок. Слизова оболонка формує виразні складки, на поверхню яких         

відкриваються отвори численних крипт (рис. 3.11 та 3.12). Крипти товстого          

кишечника тварин піддослідних та контрольної групи заповнені слизом, за         

рахунок чого їх отвори часто розширені. Клітин, що продукують слиз дуже           

багато. 

Товстий кишечник тварин усіх груп має добре розвинену м’язову         

оболонку. Саме скорочення м’язів призводить до формування виразних        

складок, хвилеподібного характеру. Оскільки розмір складок свідчить про        

активність процесів перистальтики, можна відмітити, його достатньо активне        

протікання в тварин усіх груп. 

Нирки. Дослідження гістоструктури нирок щурів контрольної      

(рис. 3.10) та піддослідних груп (рис. 3.13 та 3.14) дало змогу пересвідчитися           

у відсутності порушень у мікробудові цього органа в усіх тварин. Розмір та            

кількість нефронів нормальна. Змін у структурі клубочків не спостерігається.         

Епітеліальні клітини вставочних відділів, проксимальних звивистих      

канальців, окремих утворень петлі Генле, а також збірних трубочок ніякими          

патологічними змінами не відрізняється (рис. 3.15 та 3.16). Іншими словами,          

вживання тваринами Продукції не віддзеркалюється на      

структурно-функціональному стані нирок. 

Підшлункова залоза. На препаратах, виготовлених із підшлункових       

залоз контрольних та піддослідних щурів, екзокринна та ендокринна частини         

органа – без змін. Екзокринну частину складають щільно розташовані один          

біля одного кінцеві відділи залоз – ацинуси, забарвленість цитоплазми клітин          

яких та будова ядер вказують на високу функціональну активність утворень.          

Ендокринна частина органа представлена острівцями Лангерганса. Це       
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утворення овально-округлої форми, що відокремлені від екзокринної частини        

залози сполучнотканинною капсулою.  
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Мікрофото: Фарбування гематоксилін-еозином, х 150. 
Рисунок 3.11 – Товста кишка щурів із контрольної групи. 

 
 

 
 
 

Мікрофото: Фарбування гематоксилін-еозином, х 300. 
Рисунок 3.12 – Товста кишка щурів, що споживали Продукцію 
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Мікрофото: Фарбування гематоксилін-еозином, х 150. 
Рисунок 3.13 – Нирки (коркова частина) щура із контрольної групи. 
 

 
 
 

Мікрофото: Фарбування гематоксилін-еозином, х 150. 
Рисунок 3.14 – Нирки (коркова частина) щура, що отримував         

Продукцію 
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Мікрофото: Фарбування гематоксилін-еозином, х 150. 
Рисунок 3.15 – Система вивідних канальців нирок контрольних щурів  
 
 

 
 
 
Мікрофото: Фарбування гематоксилін-еозином, х 150. 
Рисунок 3.16 – Система вивідних канальців нирок піддослідних щурів,         

що отримували Продукцію. 
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Діаметри острівців різні, але превалюють середні та дрібні (рис. 3.17-3.20), в           

меншій кількості – великі (рис. 3.21 та 3.22). Співвідношення кількості          

великих, середніх та дрібних острівців дорівнює 0,5:1,00:0,75. 

Клітини у складі острівців доволі великі, формують окремі тяжі,         

розташовані щільно. Цитоплазма β-клітин еозинофільна, злегка зерниста.       

Ядра округлі, займають центральну частину клітини. Хроматин у вигляді         

зерняток. Острівці мають добре кровопостачання – в них можна бачити          

отвори капілярів. 

 

 

 

 
Мікрофото: Фарбування гематоксилін-еозином, х 300. 
Рисунок 3.17 – Малий острівець із підшлункової залози щура із          

контрольної групи. 
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Мікрофото: Фарбування гематоксилін-еозином, х 300. 
Рисунок 3.18 – Малий острівець із підшлункової залози щура, що          

отримував Продукцію 
 

 
 
 
Мікрофото: Фарбування гематоксилін-еозином, х 300. 
Рисунок 3.19 – Середній острівець із підшлункової залози щура із          

контрольної групи. 
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Мікрофото: Фарбування гематоксилін-еозином, х 300. 
Рисунок 3.20 – Середній острівець із підшлункової залози щура, що          

отримував Продукцію 
 

 
 
Мікрофото: Фарбування гематоксилін-еозином, х 300. 
Рисунок 3.21 – Великий острівець із підшлункової залози контрольного         

щура,  
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Мікрофото: Фарбування гематоксилін-еозином, х 300. 
Рисунок 3.22 – Великий острівець із підшлункової залози щура, що          

споживав Продукцію. 
 



91 
 

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Показана повна нешкідливість та відсутність негативного впливу       

біопаст серії «VIVASSENSE» та добавок дієтичних на основі солодових         

екстрактів на інтегральні показники, а також на макроскопічну та         

мікроскопічну структуру внутрішніх органів піддослідних щурів. 

Не виявлено патологічного ефекту Продукції на біохімічні показники,        

що характеризують стан ліпідного, білкового та вуглеводного обміну.  

А саме:  

● Вживання вказаної Продукції не впливає на клінічну картину        

червоної та білої крові. В групах: GepatoProtect, Man’s desire, CardioProtect,          

ImmunoProtect, «Веселка» Immuno Protect, «Веселка» ImmunoProtect з       

нанокластерами срібла, InvaProtect з нанокластерами срібла та золота        

відзначалося підвищення показника Нb (в рамках фізіологічної норми), що         

може свідчити про посилення гемопоезу. 

● Жодних ознак негативного впливу Продукції, що підлягала       

тестуванню, на біохімічні показники, що характеризують функціональний       

стан печінки та нирок, не виявлено. Лише в групі № 4 та № 8 (відповідно               

Man’s Health та CardioProtect спостерігалося значуще зниження рівня АсАТ, а          

в групі № 5, яка отримувала GepatoProtect знижувався показник АлАТ, що           

свідчило про позитивну цільову таргетну дію означених композицій на стан          

серця та печінки.  

● Введення у композиції біодобавок «Веселка» ImmunoProtect та       

«Протипаразитарна» InvaProtect нанокластерів срібла та золота призводила       

до зниження активності амінотрансфераз, особливо АсАТ, та відповідно – до          

зменшення коефіцієнту де Рітіса відносно груп щурів, які споживали         

аналогічні біодобавки без наночасток дорогоцінних металів. Отримані дані, з         

одного боку, свідчили про зміну ступеня залучення амінокислотних залишків         

в біохімічні процеси організму тварин за рахунок реакцій переамінування, а          

з іншого - про зміну  проникності клітинних мембран внутрішніх  органів. 
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● Вживання біопаст та добавок дієтичних не викликала       

підвищення рівня глюкози в крові щурів. Лише у щурів групи 9 (Vivassense            

№ 8 EndoProtect) спостерігалась тенденція до зниження цього показника, що          

може вказувати на легкий гіпоглікемічний ефект цієї композиції.  

Зроблено висновок про повну відсутність негативного впливу       

Продукції, що вивчалася, на вуглеводний обмін щурів. ЇЇ можна         

рекомендувати як здоровому населенню, так і людям з легкими порушеннями          

толерантності до глюкози. 

● У тварин, що отримували біопасти Vivassense № 1 Iodoprotect та         

Vivassense № 8 EndoProtect відмічено зміни тиреоїдного статусу у бік його           

зростання. Можна рекомендувати обидві позиції біопаст для вживання усіма         

групами населення в йоддефіцитних регіонах, та хворими на латентні та          

початкові форми гіпотиреозу. Біопаста Vivassense № 1 Iodoprotect може        

розглядатися як додаткове джерело йоду та селену природного походження. 

● Введення біопаст Vivassense № 3 Man’s Health та Vivassense № 6           

Man’s desire самцям щурів метаболічних розладів та токсичної дії на          

внутрішні органи в організмі не виявлено. Через місяць споживання обох          

біопаст кількість сперматозоїдів значуще зростала, що може вказувати на їх          

позитивний ефект на чоловічу репродуктивну систему. Ніяких загальних        

протипоказань не виявлено. Означена Продукція може бути рекомендована        

як  чоловікам репродуктивного, так і похилого віку.  

● За результатами проведених специфічних досліджень впливу      

біопасти Vivassense № 4 Woman’s Health на репродуктивну систему самок          

щурів жодних відхилень від показників, отриманих в групі інтактних тварин          

не виявлено. Спостерігалась тенденція до зміни співвідношення       

естрадіол/тестостерон у бік зростання естрадіолу. Біопаста може бути        

рекомендована здоровим жінкам для зняття передменструальної напруги, а        

також для оптимізації гормонального балансу та покращення самопочуття у         

жінок в передклімактеричному та клімактеричному періоді.  
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● Проведені імунологічні дослідження не виявили комплексних      

змін імунного статусу щурів при вживанні застосованої Продукції.        

Застосування дієтичних добавок з вмістом нанокластерів срібла та золота,         

впливає на збільшення імуноглобулінів та кількість моноцитів, а також         

сприяє підвищенню Т хелперної активності, що можна роздивлятися як         

посилення ланок імунного захисту організму. 

● Застосування в раціоні харчування біопаст біопаст Vivassense       

№ 7 CardioProtect, Vivassense № 6 Man’s desire, Vivassense № 8 EndoProtect           

та Vivassense № 4 Woman’s Health не викликало шкідливого впливу на           

функціональний стан серцево-судинної системи. Протестовані позиції      

можуть бути рекомендовані в якості харчової добавки як за цільовим          

призначенням, так і для профілактики астенічних явищ у здорових людей. 

● Результати гістологічних досліджень внутрішніх органів щурів,       

що вживали біопасти та добавки дієтичні не виявили будь-яких негативних          

впливів на структурно-функціональний стан шлунку, 12-типалої, тонкої та        

товстої кишок, печінки, нирок і підшлункової залози.  

Таким чином, дана Продукція не порушує процесів травлення та         

очищення та інших функцій організму, в зв’язку з чим вона може бути            

рекомендована до вживання широкими верствами населення. Біопасти серії        

«VIVASSENSE» та добавки дієтичні на основі солодових екстрактів        

можуть бути рекомендовані для вживання здоровими людьми, і можуть         

входити практично до усіх схем дієтичного харчування. 

Введення в дієтичні добавки нанокластерів срібла та золота не         

призводять до зміни якості, їх нешкідливість не відрізнялася від інших          

композицій, що досліджувалися. Проведені тести на інтактних щурах не         

дають змогу зробити однозначний висновок про доцільність введення в         

композиції нанокластерів срібла та золота оскільки суттєвих відмінностей від         

інших груп, що досліджувались, практично не виявлено.        
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Рекомендації  

 

1. Біопасти та добавки дієтичні виробництва ТОВ «Науково-виробнича        

фірма Дельта» можуть бути рекомендовані для нормалізації обмінних        

процесів при споживанні як здоровим населенням, так і хворими на неважкі           

формами ендокринопатій (порушення толерантності до глюкози, латентний       

гіпотиреоз йоддефіцитного ґенезу, розлади репродуктивної функції), при       

захворюваннях серцево-судинної системи, онкозахворюваннях,    

залізодефіцитній анемії, анемії, при токсичних, радіологічних та фізичних        

навантаженнях, після використання антибіотиків та цитостатичних      

препаратів (хіміотерапія, радіонуклідна терапія) в оптимальній кількості       

згідно з рекомендаціями. 

2. Введення в дієтичні добавки нанокластерів срібла та золота не          

призводять до зміни якості, їх нешкідливість не відрізнялася від інших          

композицій, що досліджувалися. Білогічні ефекти наночастинок      

дорогоцінних металів були виявлені на рівні метаболічних процесів в         

печінці, також вони впливали на показники імуного статусу, репродуктивної         

системи піддослідних щурів. Композиції з додаванням нанокластерів       

дорогоцінних металів можуть бути рекомендовано для профілактики       

онкологічних, репродуктивних захворювань, генітальних інфекцій, для      

чоловіків похилого віку для покращення сперматогенезу, для покращення        

антиоксидантної системи захисту. Показана доцільність їх додаткового       

введення в композицію Vivassense № 5 GepatoProtect та Vivassense № 9           

ImmunoProtect. Продукція з нанокластерами срібла та золота в подальшому         

може бути використана в розробці негормональних лікарських засобів як для          

чоловіків та і для жінок. 

3. Суттєвою перевагою цієї Продукції є те, що після її застосування           

може відбуватися нормалізація показників крові, її превентивне вживання        

може запобігти зниженню рівню лейкоцитів у периферічній крові, посилити         
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клітинну відповідь та нормалізацію співвідношення Ig M Ig G, знизити          

концентрацію ЦІК, підвищувати рівень антитіл та підсилювати фагоцитоз,        

підвищуючи активність макрофагів.  

Вище вказані ознаки Продукції можуть бути рекомендовані як        

додаткове джерело біодоступних вітамінів, мікро- та макроелементів,       

амінокислот та ферментів у період проходження променевої та хімічної          

терапії онкохворих пацієнтів для підвищення імунного статусу. 

 

Зав. лаб фармакології ДУ «ІПЕП     
ім. В.Я. Данилевського НАМНУ» 
докт. біол. наук  

 Н.Малова 

Виконавці:   
канд. біол. наук  
старш. наук. спiвроб. 

 
 

 
 І.Комарова 

канд. біол. наук  
 

Л.Сиротенко 
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Офіційний сайт МОЗ 
України 
http://www.moz.gov.ua/ 

Документ: Наказ від 30.10.2006 № 715 Про затвердження 
переліку установ та закладів державної 
санітарно-епідеміологічної служби... 

 
 Статус: Чинний

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 
 

НАКАЗ  
N 715 30.10.2006 

м.Київ 
 
Про затвердження переліку установ та закладів державної 
санітарно-епідеміологічної служби, уповноважених на проведення експертизи, 
пов'язаної з віднесенням харчових продуктів до категорії харчових продуктів для 
спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів і 
дієтичних добавок та переліку установ та закладів, організацій та лабораторій, 
уповноважених на проведення їх досліджень (ідентифікації, випробування та 
оцінки ефективності) 

 

 
На виконання пунктів 3 та 11 постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 N 1023 
"Про реалізацію статті 28 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" 
наказую:  
 
1. Затвердити перелік установ та закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, 
уповноважених на проведення експертизи, пов'язаної з віднесенням харчових продуктів 
до категорії харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, 
функціональних харчових продуктів і дієтичних добавок (додається).  
 
2. Затвердити перелік установ та закладів, організацій та лабораторій, уповноважених на 
проведення досліджень (ідентифікації, випробування та оцінки ефективності) харчових 
продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів і 
дієтичних добавок (додається).  
 
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної санітарно-епідеміологічної 
служби МОЗ України від 24.01.2005 N 1 "Про затвердження переліку експертних установ, 
уповноважених на проведення експертизи щодо віднесення харчових продуктів до 
категорії спеціальних та для потреб державної реєстрації (перереєстрації) спеціальних 
харчових продуктів".  
 
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державного 
санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України Пономаренка А. М.  

   
  

С. П. Бережнов  

http://www.moz.gov.ua/
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Перший заступник Міністра, 
Головний державний 

санітарний лікар України  
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом МОЗ України 

від 30 жовтня 2006 р. N 715  
 
 

Перелік 
установ та закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, уповноважених на 

проведення експертизи, пов'язаної з віднесенням харчових продуктів до категорії 
харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних 

харчових продуктів і дієтичних добавок  

1. Інститут екогігієни та токсикології ім. Л. І. Медведя МОЗ України.  

2. Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзеєва АМН України (за згодою).  

3. Національний медичний університет їм. О. О. Богомольця (за згодою).  

4. Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика (за згодою).  

5. Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування МОЗ України.  

6. Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України.  
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Офіційний сайт МОЗ 
України 
http://www.moz.gov.ua/ 

Документ: Наказ від 01.03.2007 № 97 Про внесення змін 
до наказу МОЗ від 30.10.2006. № 715 

 
 Статус: Чинний

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 
 

НАКАЗ  
N 97 01.03.2007 

м.Київ 
 
Про внесення змін до наказу МОЗ від 
30.10.2006. № 715   

 

На виконання пунктів 3 та 11 постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 
1023 "Про реалізацію статті 28 Закону України "Про безпечність та якість харчових 
продуктів"  

НАКАЗУЮ:  

1. Унести зміни до Переліку установ та закладів, організацій та лабораторій, 
уповноважених на проведення досліджень (ідентифікації, випробування та оцінки 
ефективності) харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, 
функціональних харчових продуктів і дієтичних добавок (далі - Перелік), затвердженого 
наказом МОЗ України від 30.10.2006 № 715 "Про затвердження переліку установ та 
закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, уповноважених на проведення 
експертизи, пов'язаної з віднесенням харчових продуктів до категорії харчових продуктів 
для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів і дієтичних 
добавок та переліку установ та закладів, організацій та лабораторій, уповноважених на 
проведення їх досліджень (ідентифікації, випробування та оцінки ефективності)".  

Перелік доповнити абзацом такого змісту:  

"18. Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського АМН України"  

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державного 
санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України Пономаренка А.М.  

 Перший заступник Міністру, 
Головний державний 
санітарний лікар України  

С.П.Бережнов 

Адреса сторінки на веб-сайті МОЗ України: www.moz.gov.ua/ua/main/?docID=7612 
 

http://www.moz.gov.ua/
http://www.moz.gov.ua/ua/main/?docID=7612
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