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Корисна модель належить до медицини та може бути використана для нормалізації обміну 
магнію в організмі при різноманітних синдромах, захворюваннях та для профілактики. 

Проблема вивчення дефіциту магнію є актуальною, оскільки цей макроелемент грає 
ключову роль у фізіологічних і патологічних процесах всього організму. Недолік магнію створює 
несприятливий преморбідний фон для великої кількості нозологій - метаболічного синдрому, 5 

цукрового діабету, коронарної патології серця, атеросклерозу і дисліпідемії, нефролітіазу, а 
також багатьох захворювань нервової системи, епілептичних і судомних синдромів, депресії, 
мігрені та інших цефалгій, судинних і нейродегенеративних уражень. Відомо, що магній-
дефіцитний стан (МДС) супроводжується зменшенням якості сполучної тканини. Існує спосіб 
корекції недиференційованої дисплазії сполучної тканини [Патент 2290175 RU, МПК:А61К31/07, 10 

публ.27.12.2006, Бюл. № 36], у якому для корекції стану до інших інгредієнтів додається магній. 
Відомий також спосіб корекції часткового вікового андрогенного дефіциту та препаративна 
форма [Патент 2316328 RU, МПК:А61К31/568, публ. 10.02.2008, Бюл. № 4] що включає прийом 
магнієвмісного препарату. Для профілактики та/або лікування серцево-судинних та 
неврологічних захворювань існує фармакологічна комбінація [Патент 2405552 RU, 15 

МПК:А61К31/4425, публ.10.12.2010] до складу якої додається сіль магнію. Для корекції імунних 
розладів також використовують комплекс [Патент 2194514 RU, МПК:А61К33/00, публ. 
20.12.2002, Бюл. № 35] водорозчинних солей магнію, кальцію, міді, цинку, заліза і селену. 
Препарат вводять перорально в краплях, що забезпечує індивідуальне коригування доз. 

Але ж всі відомі засобі спрямовано для використання при корекції конкретних захворювань. 20 

Вони застосовуються у широкого кола хворих з різноманітними патологічними станами, кожний 
із котрих характеризується різним рівнем проявів дефіциту магнію, що потребує 
диференційованого підходу при виборі терапії. 

Найбільш близьким до корисної моделі, що заявляється, є використання перорального 
лікарського засобу для відновлення дефіциту магнію в організмі [Патент 2336076 RU, МПК: 25 

А61К31/06, публ. 10.01.2008], який має у складі твердої лікарської форми магній ді-(L-
аспарагинат) та піридоксину хлорид. 

Результати фармакокінетичних досліджень, що визначають особливості всмоктування 
різних солей магнію з шлунково-кишкового тракту, демонструють цілий ряд факторів, що 
перешкоджають кишкової абсорбції препаратів магнію. Також при використанні засобів не 30 

природного походження, можливі алергічні реакції. Слід зазначити, експериментальними 
дослідженнями встановлено, що MgCl2, який складає 94,92 % природного бішофіту, краще 
всмоктується і спричиняє більш значний вплив на системи гомеостазу ніж MgSO4 (який входить 
до складу мінеральних вод). 

В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення способу корекції проявів 35 

магній-дефіциту у щурів шляхом внутрішнього та зовнішнього використання водного розчину 
Полтавського бішофіту (Магнієвої олії), що дозволяє нормалізувати порушення ліпідного та 
вуглеводного обміну, функцію ендотелію, зменшити інтенсивність процесів тромбоутворення. 

Поставлена задача вирішується тим, що у способі корекції дефіциту магнію в організмі 
використовуються природні магнієвмісні речовини, згідно до корисної моделі, для внутрішнього 40 

застосовування використовується водний розчин бішофіту Полтавського родовища у 
розведенні 5,0 г/дм

3
, а для зовнішнього використання - у розведенні 15,0 г/дм

3
. 

Сутність способу полягає в тому, що після відтворення моделі МДС у щурів використано 
водний розчин Полтавського бішофіту у розведенні 5,0 г/дм

3
 (бромний хлоридний магнієвий 

малої мінералізації), який вводився щурам у стравохід м'яким зондом з оливкою один раз на 45 

добу, у дозі 1 % від маси тіла тварини протягом 75 діб, а для зовнішнього використання, шляхом 
застосування аплікацій - у розведенні 15,0 г/дм

3
 (бромний хлоридний магнієвий високої 

мінералізації). 
Для оцінки проявів магній-дефіцитного стану використовували загально прийняті методики: 

дослідження стану центральної нервової системи (ЦНС) та емоційного стану тварин у приладі 50 

"відкрите поле", функціонального стану нирок, визначення концентрації магнію, калію, натрію, 
кальцію та хлору у крові та сечі, вміст молекул середньої маси МСМ254, МСМ280, креатиніну, 
сечовини, загального, прямого та непрямого білірубіну; стан перекісного окислювання ліпідів 
(ПОЛ) за вмістом малонового діальдегіду (МДА) та стан антиоксидантної системи (АОС) за 
активністю каталази. Також оцінювали стан енергетичного забезпечення за активністю Mg

2+
 - 55 

Са
2+

-АТФ-ази та Mg
2+

-залежної Na
+
/K

+
 -АТФ-ази, активність аланинамінотронсферази (АлТ) та 

аспартатамінотрансферази, індекс Рітіса; морфологічні макро- та мікроскопічні дослідження 
серця, нирок та органів шлунково-кишкового тракту, і дослідження показників периферійної 
крові та імунної системи. 
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Внутрішнє застосування розчину бішофіту Полтавського родовища, чинить значний 
заспокійливий вплив на орієнтувально-дослідницьку поведінку тварин, дещо підвищує рухову 
активність та призводить до відновлення вегетативних реакцій і помітного покращення 
емоційної активності (тварини більшу частину досліду майже не пересувались по приладу, 
займались грумінгом-вмиванням, не метушились, виглядали спокійнішими, кількість дефекацій 5 

відновилась (тобто збільшилась, що свідчить про відновлення евакуаторної функції шлунково-
кишкового тракту) майже до рівня контролю (р < 0,02), а кількість уринацій, навпаки знизилась у 
півтори рази, при (р < 0,05), тобто зменшилась емоційна напруга тварин). 

Встановлені ефекти від застосування розчину бішофіту ("Магнієвої олії") свідчать про значну 
відновлюючу дію на зміни показників електролітного складу крові та функціонального стану 10 

нирок щурів з МДС. Визначено повне відновлення концентрації іонів магнію, калію, натрію та 
кальцію у крові. Збільшилося виведення сечовини з сечею на 104 % вказує на посилення 
детоксикаційної функції нирок, а збільшення добового діурезу в 2,3 рази (за рахунок зниження 
канальцевої реабсорбції), - свідчить про активацію їх сечоутворювальної функції. Достовірно 
підвищується екскреція іонів калію, натрію та хлору (р < 0,05, р < 0,001 та р < 0,05), що вказує на 15 

відновлення електролітного балансу в організмі щурів. Повністю нормалізуються показники 
пігментного обміну (загального і прямого білірубіну, вміст креатиніну та сечовини, вміст МСМ254 і 
МСМ280, рівень МДА та активність каталази, Mg

2+
- Са

2+
-АТФ-ази та АсТ ((р > 0,5) для 

перелічених показників); активність ферменту АлТ та рівня індекс Рітіса відновились не 
повністю. 20 

Встановлено нормалізацію кількості лейкоцитів, зниження показника ШОЕ, відновлення 
відсотку моноцитів та ацидофілів. Визначено зниження інтенсивності перерозподілу формених 
елементів крові: нейтрофіли/ лімфоцити - відсоток нейтрофілів знизився, а лімфоцитів 
підвищився. Також нормалізувалась кількість еритроцитів та відновився кольоровий показник та 
повністю відновились показники, що характеризують процес фагоцитозу. Відновився (знизився) 25 

до рівня контролю рівень гетерофільних антитіл (ГА) та циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) 
(р > 0,5 та р > 0,5) та зникли антитіла до тканини нирок (р > 0,5), значно знизився вміст антитіл 
до тканин печінки (р < 0,001). Відмінностей в гістологічній картині щурів, які на тлі магній 
дефіциту отримували внутрішньо розчин Полтавського бішофіту ("Магнієву олію"), від 
контрольних щурів не визначено. 30 

Трансдермальне (зовнішнє) застосування розчину Полтавського бішофіту чинить більш 
потужний стимулюючий вплив на сечоутворювальну та вивідну функції нирок (добовий діурез 
збільшується в 3,6 рази, як за рахунок значного зниження канальцевої реабсорбції, так і за 
рахунок прискорення швидкості клубочкової фільтрації 1,3 рази), екскреція сечовини 
збільшується в 3 рази, а креатиніну у 1,3 рази. Значно підвищується екскреція іонів калію, 35 

натрію та хлору (р < 0,001, р < 0,001 та р < 0,001). Повністю відновлюється у крові концентрація 
магнію, калію, натрію та кальцію, що вказує на відновлення електролітного балансу в організмі 
щурів. На функціональний стан ЦНС та емоційну активність тварин зовнішнє застосування 
чинить вагомий седативний вплив. На метаболічні показники встановлено дещо слабкіший за 
силою відновлюючий вплив, ніж при внутрішньому застосуванні розчину бішофіту. Вміст 40 

білірубіну та його фракцій (загального і прямого білірубіну, креатиніну, сечовини, МСМ254 і 
МСМ280 значно знижуються, і майже досягають рівня контролю. Відновився вміст МДА та 
активність АсТ і Mg

2+
-Ca

2+
-ATO-aзи, а активність Mg

2+
-залежної Na

+
/K

+
 -АТФ-ази відновилась не 

в повній мірі (р < 0,01). Тобто, нормалізується баланс ПОЛ/АОС, активність водно-
електролітного обміну та процесів енергоутворення (і як наслідок вуглеводного обміну) та 45 

відновлюється активність систем детоксикації організму. 
Зовнішнє застосування розчину бішофіту у щурів з МДС чинить такий же відновлюючий 

вплив на показники периферійної крові, яку внутрішнє застосування. На показники імунної 
системи встановлено помірний коригуючий вплив. Встановлено майже повне відновлення 
(підвищення) кількості загальних Т-лімфоцитів. Нормалізувалися кількість активних фагоцитів 50 

периферійної крові та їх метаболічна функція, відновився рівень гетерофільних антитіл. Вміст 
ЦІК, антитіл до тканин печінки та нирок хоча і знизився, але залишився дещо підвищеним (р < 
0,01). 

Морфологічними дослідженнями визначено відновлення якості сполукової тканини, 
функціональної активність серця та кишечнику за рахунок покращення центральної регуляції 55 

(відмінностей в гістологічній картині щурів, які на тлі МДС отримували розчину бішофіту 
("Магнієву олію") від щурів контрольної щурів не встановлено). Крім того, у тканинах 
досліджених органів. визначено підвищення активності ферментів анаеробного гліколізу. 

Таким чином, встановлені ефекти, під впливом внутрішнього та зовнішнього застосування 
розчин Полтавського бішофіту - "Магнієвої олії" (у розведенні 5,0 та 15,0 г/дм

3
 відповідно), 60 
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свідчать про її значну відновлюючу дію та здатність до корекції порушень серцево-судинні 
системи, психоемоційних розладів з проявами ендогенної інтоксикації, уражень шлунково-
кишкового тракту (з порушенням його евакуаторної функції), сформованих на фоні розвитку 
дефіциту магнію. 

 5 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Спосіб корекції дефіциту магнію в організмі шляхом використання магнієвмісних препаратів, 
який відрізняється тим, що застосовується водний розчин бішофіту Полтавського родовища 
внутрішньо у розведенні 5,0 г/дм

3
, а зовнішньо - 15,0 г/дм

3
. 10 
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