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111 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА 

К ПИТАННЮ МОЖЛИВИХ МОДИФІКАЦІЙ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН МІКРОБНОГО 

ПОХОДЖЕННЯ ПРИ ЇХ ВИКОРИСТАННІ В ПОЖИВНИХ СУМІШАХ 

Ажар А. В., Кіндя В. І. 

Сумський державний університет, кафедра фізіології і патофізіології 

Промислове виробництво біомас різних мікроорганізмів і їх використання в якості 

сировини для вилучення гідрофільних, або ліпофільних біологічно активних речовин (гідро- 

та ліповітамінів, пігментів, токоферолів, убіхінонів), або в якості інгредієнтів сумішей різного 

цільового призначення (харчові, кормові), ставлять перед науковцями ряд питань, які пов'язані 

з можливою модифікацією деяких хімічних компонентів біотехнологічних продуктів при їх 

використанні в складі, наприклад кормових сумішей. В країні існує промислове виробництво 

біотехнологічних продуктів які використовуються для отримання препаратів каротиноїдів. 

Виробники цих продуктів пропонують їх і в якості інгредієнтів кормових сумішей, як джерело 

каротиноїдів. Є ряд підприємств які вже виробляють готові кормові суміші, такі як Лактофіт 

Т, Лактофіт ТП, Лактофіт ТП–екстра, Пролакти та інші в склад яких введені біотехнологічні 

продукти (біошрот, або mix біошрота і біомаси Blakeslea trispora).  

Результати вивчення хімічного складу біотехнологічних продуктів (біошроту) 

показують що він містить широкий набір біологічно активних речовин – каротиноїди, 

фосфоліпіди, стерини, вітаміни, ессенціальні амінокислоти та інші речовини. По даним 

хімічного аналізу концентрація наприклад стеринів в різних партіях біошроту коливається від 

207,42 ± 13,15 мг% до 404,07 ±35,00 мг%. Стерини, це тетрациклічні спирти із класів 

тритерпеноїдів та стероїдів. Основна біохімічна роль стеринів полягає в їх перетворенні в різні 

стероїдні біорегулятори (статеві і кортикоїдні гормони, вітаміни групи Д, сапоніни, єкдізони 

та інші речовини) і в участі побудови клітинних мембран.  

В дослідах на тваринах нами були відмічені зміни як функціонального, так і 

морфологічного характеру в статевій сфері тварин, в раціони яких були введені 

біотехнологічні продукти. Ми припускаємо, що в організмі тварин, які вирощувались з 

використанням біотехнологічних продуктів, могла відбутися модифікація стеринів в ряд 

біорегуляторів які по своїй дії  схожі з дією стероїдних речовин.  Отримані дані важливі для 

користувачів сумішей, які містять продукти ферментації мікроскопічного гриба Blakeslea 

trispora. 

 

 

МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВОНОСНИХ СУДИН ПРИВУШНОЇ 

СЛИННОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРІВ В УМОВАХ НОРМИ 

Білецький Д. П., аспірант 

Науковий керівник – доц. Устянський О. О. 

СумДУ, Кафедра анатомії людини 

Серед групи великих слинних залоз особлива роль належить привушній слинній залозі, 

яка синтезує основні білкові та ферментні компоненти змішаної слини. 

Джерела кровопостачання привушної слинної залози інтактних щурів вивчались на 

основі методу ін`єкції судинної системи голови та шиї суспензією туш-желатин через висхідну 

аорту. Морфометричні показники кровоносних судин залози отримані на основі аналізу 

гістологічних препаратів органу. 

Встановлено, що кровопостачання залози здійснюється за рахунок привушних гілок від 

поверхневої скроневої артерії (басейн зовнішньої сонної артерії). Артерії першого порядку 

галуження підходять до залози і розподіляються переважно вздовж вивідних протоків, 

проникають в міжчасточкову сполучну тканину та входять безпосередньо в часточки. В товщі 

привушної залози артерії розподіляються на судинні порядки, котрі забезпечують 

кровопостачання органа з урахуванням його часточкової будови та наявності значної 

протокової системи. 


