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Результати досліджень та обговорення. Згідно
з отриманими результатами, через 4 тижні моде-
лювання хронічного ситуаційного стресу в у щу-
рів, які отримували гумат натрію на 14 день спо-
стерігали збільшення паличкоядерних нейтрофі-
лів на 30 %. Кількість сегментарних та лімфоци-
тів не змінювався і знаходився в межах норми. На
28 день динаміка кількості сегментарних та па-
личкоподібні нейтрофілів знаходились у межах
фізіологічної норми. Це може бути пов’язано з
тим, що тварини отримували гумат, який дуже
багатий різноманітними БАР, тому динаміка
лейкограми крові щурів знаходився в межах но-
рми і не показав значних змін. У щурів, які за-
знали емоційного стресу на 14 день спостерігало-
ся збільшення паличкоядерних нейтрофілів на
41 % та збільшення на 14 % у сегментарних ней-
трофілах, а також збільшення на 6 % сегментних
нейтрофілів та зменшення на 26 % лімфоцитів по-
рівняно з вихідним рівнем. Стан стресу робить іс-
тотний вплив на клітинний склад периферичної
крові експериментальних тварин і фагоцитарну
здатність лейкоцитарних клітин. У щурів, які під-
лягали стресу та отримували протягом місяця гу-
мінат натрію на 14 добу було відмічено незнач-
не зменшення на 7 % та незначне зниження сег-
ментоядерних нейтрофілів на 8 % порівняно з ви-
хідним рівнем. Кількість лімфоцитів на 14 день
зросла на 15 %. Динаміка кількості моноцитів та
еозинофілів в межах норми. На 28 добу було від-
мічено зменшення паличкоядерних нейтрофілів
на 20 % та зменшення кількості сегментарних
нейтрофілів на 23 % порівняно з вихідним пока-
зником. У нашому експерименті збільшення від-
сотка нейтрофілів у лейкограмі периферичної кро-
ві щурів був менш виражений у стресованих тва-
рин. Наші результати узгоджуються з даними
авторів [6, 7].

Таким чином, зміна системи крові при хроні-
чному стресовому впливі, обумовлена терміно-
вою мобілізацією всіх компонентів системи кро-
ві для реалізації адаптивної реакції організму
на стрес і насамперед для активації імунної сис-
теми.

На основі отриманих експериментальних да-
них ми розробили лікарську форму — розчин для
прийому в середину.

Висновки
У щурів контрольної групи показники лейко-

грами залишились в межах фізіологічної норми.
За умов емоційного стресу на 28 добу експе-

рименту відмічено збільшення кількості сегменто-
ядерних нейтрофілів на 17 %, еозинофілів на

22 % та вірогідне зниження кількості лімфоцитів
на 26 %.

Розроблено лікарську форму — розчин для
прийому в середину.
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Внедрение концепции «ответственное самоле-
чение» выявило с течением времени ее отрицате-
льные аспекты, такие как: риск неправильной
самодиагностики, ошибки в приеме ОТС-препа-
ратов (доза, частота приема, продолжитель-
ность). Согласно данным медицинской статисти-
ки во Франции ежегодно регистрируется более
2000 сообщений об ошибочном приеме лекарст-
венных средств, что приводит к госпитализации
или серьезным последствиями для жизни и здоро-
вья пациентов. Публикуются данные, что в США
розросла частота госпитализаций связанной с
передозировкой и 34 % из них связано с приме-
нением безрецептурных препаратов. Установле-
ны и саме распространенные ошибки, совершае-
мые пациентами при приеме ОТС — лекарствен-
ных средств: нарушение режима применения;
превышение дозы; нежелательные комбинации с
другими лекарствами или с едой и напитками. В
ряде стран Европейского Союза уже введены ста-
ндарты фармопеки, включающие систему из пяти
элементов. Прежде всего, фармацевт должен убе-
диться что: перед ним «правильный» пациент,
что он будет принимать «правильный» препа-
рат, что он выучил его «правильное» время при-
ема; он способен определить «правильную» дозу
и он знает «правильный путь введения» (форму)
препарата. По данным стандартам, каждый раз,
корда медицинский работник (врач или фарма-
цевт) прописывает /отпускает лекарства пацие-
нту, он обязан предоставить ему надлежащие
инструкции по применению, а также напомнить,
что данный препарат предназначен индивиду-
ально для него.

Таким образом, введение во всех странах но-
вых стандартов фармацевтической опеки позво-
лит повысить безопасность использования безре-
цептурных лекарственных средств.


