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Santrauka. Atlikti du bandymai su Wistar linijos žiurkėmis. Buvo tiriama cikorijos fruktanų ir jų racionų derinių su
polifenoliais įtaka žiurkių organizme išskiriamo azoto kiekiui ir mineralinių medžiagų absorbcijai klubinėje žarnoje.
Pirmuoju bandymu, kuris tęsėsi 15 dienų, 24 žiurkės buvo šeriamos trimis racionais: kontroliniu (C), papildytu 7,5 proc.
cikorijos fruktooligosacharidų (F), ir papildytu 7,5 proc. fruktooligosacharidų bei 0,05 proc. polifenolių (FP) mišiniu.
Antruoju bandymu su 30 žiurkių žarnyno absorbcijai įvertinti taikytas in situ atviros sistemos metodas, pagrįstas
kontroliuojamu perfuzijos skysčio srautu per anestezuotų žiurkių plonąsias žarnas. F grupės skystyje buvo 9,7 g
fruktooligosacharidų 100 ml, FP grupės skystyje buvo tiek pat fruktooligosacharidų ir 62,5 mg cikorijos polifenolių
100 ml skysčio. Šėrimas fruktooligosacharidais parodė (tai būdinga šio davinio ląstelienos tipui), kad su išmatomis
azoto išskiriama daugiau, o su šlapalu išskiriamo azoto nuostoliai mažesni palyginti su kontrolinės grupės žiurkėmis.
Raciono papildymas polifenoliais šiek tiek sustiprino šį poveikį, o azoto virškinamumo ir panaudojimo rodikliai tarp
grupių F ir FP skyrėsi nežymiai (I bandymas). Cikorijos preparatai, kurių sudėtyje buvo ir fruktooligosacharidų, ir
polifenolių, sumažino gliukozės ir magnio absorbciją iš perfuzinio skysčio klubinėje žarnoje palyginti su F grupe. FP
grupėje tas pasireiškė mažesne gliukozės serumo koncentracija, kuri nustatyta iškart po perfuzijos laikotarpio. Abu
preparatai – F ir FP – beveik vienodai padidino kalcio absorbcijos laipsnį.
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