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WYNIKI
Wp ł y w n a z a c h o w a n i e

się zwi erząt

i ich prz y r o s t y

ma s y

ciała

Zarówno u szczurów otrzymujących badaną w odę „M arysieńka” dożołądkow o
w jednorazowej dawce dziennej 14,3 cm 3/kg m.c., jak i u zwierząt otrzymujących do
picia a d libitum tylko tę w odę, w trakcie 40-dniowej obserwacji nie stw ierdzano zm ian
w ich zachowaniu, ruchliwości, w yglądzie zewnętrznym oraz w przyroście masy ciała
w porównaniu z grupą kontrolną zwierząt.
Wp ł y w na w y d a l a n i e

moczu

Badana w oda lecznicza „M arysieńka” podana szczurom dożołądkow o w jed n o ra zo 
wej dawce 3,6 i 10,7 cm 3/kg m.c. nie pow odow ała istotnych zm ian w ilości w ydalonego
moczu w porównaniu ze zw ierzętam i grupy kontrolnej, otrzymującymi w o d ę w o d o cią 
gową w takich samych dawkach.
Wp ł y w n a w y d a l a n i e

żółci

Badana w oda lecznicza podana dożołądkow o świnkom m orskim w jednorazow ej
dawce 10,7 i 21,4 cm 3/kg m.c., nie pow odow ała istotnych różnic w ilości wydalonej żółci
w porównaniu z grupą kontrolną zwierząt otrzymujących w o d ę w odociągow ą w takich
samych dawkach.
Wp ł y w n a n i e k t ó r e

wykładniki

gospodarki

tłuszczowej

U zyskane wartości liczbowe oznaczanych wskaźników gospodarki tłuszczowej zesta
wiono w tabeli I. Jak wynika z pow yższego zestawienia, badana w oda „M arysieńka”
podawana szczurom dożołądkow o przez okres 20 i 40 dni, w jednorazow ej daw ce
dziennej 14,3 cm 3/kg m.c. oraz w grupach zwierząt otrzymujących badaną w o d ę jako
wodę pitną w ilości a d libitum , pow odow ała statystycznie znam ienny spadek ch o le ste
rolu całkow itego, lipidów całkowitych i trójglicerydów oraz w zrost frakcji H D L c h o le 
sterolu całkow itego. N ie obserw ow ano natom iast istotnych różnic w uzyskanych w ar
tościach w zależności od czasu i sposobu stosow ania badanej wody.
Tabel a

I.

Poziom tłuszczów w surowicy krwi szczurów eksponowanych na wodę „Mary
sieńka” (wartości średnie i odchylenia standardowe)
Level of lipids in the blood serum of rats exposed to the water „Marysieńka”
(mean values and standard deviations)

różnice statystycznie znamienne dla P < 0,05
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SOME PHARMACODYNAMIC PROPERTIES OF THE HEALING WATER
„MARYSIEŃKA” FROM THE SPRING IN CIEPLICE - ZDRÓJ
Summary
On the ground of the performed experimental investigations it has been shown that the
„Marysieńka” water, given to rats intragastrically in a single daily dose of 14,3 cm3/kg body
weight for the spans of 20 and 40 days and in the some spans of time as drinking water ad
libitum, causes a statistically significant decrease of the levels of total cholesterol, total lipids,
triglycerides, and an increase of the HDL fraction of cholesterol. Within the range of the
investigated parameters of electrolytic economy a statistically significant fall of the level of
calcium and decrease tendencies of sodium, magnesium and increase tendencies of potassium
in the blood serum of the examined animals could be observed.
After 20 days of the administration of the investigated water both intragastrically in a single
daily dose of 14,3 cm3/kg body weight and in the animals that were receiving that water as
drinking water ad libitum a marked compensated metabolic acidosis was observed. A long-last
ing exposition of the rats (40 days) to that water may lead to the rise of compensated metabolic
alkalosis.
No essential influence of the studied water on the indicators of protein and carbohydrate
metabolism and on the morphological composition of the peripheral blood and its smear was
noted. The studied water shows no cholagogic effect in guinea-pigs, nor any diuretic effect in
rats.
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