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Установлено адаптогенное действие спирулины дикого типа и ее мутантных штам-
мов 198В и 27G на фоне хронического стресса. Показано, что процедура интра-
гастрального введения крысам физиологического раствора вызывает состояние 
стресса и, как следствие, увеличение количества -липопротеинов, усиление пере-
кисного окисления липидов (ПОЛ). Интрагастральное введение крысам спирули-
ны снижает интенсивность ПОЛ и уровень -липопротеинов, что свидетельствует 
об адаптационных возможностях спирулины для организма. 
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Резюме
Встановлена адаптогенна дія дикого штаму спіруліни і його мутантних штамів 
198В і 27G на тлі хронічного стресу. Показано, що процедура інтрагастрального 
введення щурам фізіологічного розчину викликає стан стресу і, як наслідок, поси-
лення перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) і підвищення вмісту -ліпопротеїнів. 
Інтрагастральне введення щурам різних штамів спіруліни різною мірою знижує 
інтенсивність ПОЛ і рівень -ліпопротеїнів, що свідчить про адаптаційні 
можливості спіруліни для організму.
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Summary
There were established the adaptogenic effect of spirulina of wild-type and its mutant 
strains 198V and 27G on the background of chronic stress. There were shown that intra-
gastric injection procedure of to rats of physiological salution causes the state of stress and, 
consequently, it increases the number of -lipoprotein and increases lipid peroxidation. 
Intragastric injection of spirulina biomass to the rats reduces the intensity of lipid peroxi-
dation and the level of -lipoprotein, that which indicates the possibilities of adaptation 
for the body of spirulina.
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