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лими, можливо, пояснюється
тим, що при старінні повільніше
розвивається реакція кори НЗ
на одноразовий вплив ІО.

3. Як у дорослих, так і у ста-
рих щурів у ранні терміни (3 до-
би) після одноразового R-опро-
мінення в сублетальній дозі
(5 Гр) виявлено радіоіндукова-
не зниження реакції організму
на Інс (інсуліновий тест).

4. У ранні терміни (3 доби)
після одноразового R-опромі-
нення в сублетальній дозі 5 Гр
відбувається підвищення ІР ор-
ганізму дорослих і старих щурів,
про що свідчить зростання ін-
дексу НОМА і зниження індексу
Matsuda.

5. У віддалені терміни (30 діб)
після одноразового R-опромі-
нення в сублетальній дозі (5 Гр)
виявлено підвищення рівня глі-

козильованого гемоглобіну в
крові дорослих щурів.
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Вступ

Екзогенний алергічний аль-
веоліт (ЕАА) — захворюван-
ня бронхолегеневого апарату
алергічного генезу, яке стано-
вить 2,3 % від усієї патології
органів дихання.

Відомо з літератури, що з кож-
ним роком збільшується кількість
видів цього захворювання [5; 6].

Незважаючи на помітні ус-
піхи, досягнуті в алергології,
пульмонології та фармакології,
проблема патогенезу, діагнос-

тики та лікування ЕАА зали-
шається актуальною.

До кінця не вивченим є пи-
тання патофізіологічних меха-
нізмів розвитку цього захворю-
вання. Недостатньо висвітлено
функціональний стан проокси-
дантної та антиоксидантної сис-
тем у крові за умов розвитку екс-
периментального алергічного
альвеоліту (АА), особливо в
ранні періоди формування за-
хворювання.

Метою нашого дослідження
було вивчення ранніх зрушень

прооксидантної (ПОС) і антиок-
сидантної систем (АОС) у крові
морських свинок (самців) при
експериментальному алергіч-
ному альвеоліті та їх корекція
тіотріазоліном.

Матеріали та методи
дослідження

Досліди були проведені на
72 морських свинках (самцях),
масою тіла 0,20–0,24 кг. Тварин
розподілили на шість груп.

Перша — інтактні морські
свинки (12) — контроль, друга
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— хворі тварини з експеримен-
тальним АА (12) на 14-ту добу
захворювання (до лікування),
третя — морські свинки (12) з
АА на 24-ту добу захворюван-
ня (до лікування), четверта —
тварини (12) з АА на 34-ту добу
захворювання (до лікування),
п’ята — морські свинки (12) з
АА на 44-ту добу захворюван-
ня (до лікування), шоста — тва-
рини (12) з АА на 44-ту добу
захворювання (після лікування
тіотріазоліном).

Експериментальний алергіч-
ний альвеоліт відтворювали за
методом О. О. Орєхова, Ю. А.
Кирилова [3].

Вміст дієнових кон’югатів
(ДК) і малонового діальдегіду
(МДА) у крові визначали за ме-
тодом В. Б. Гаврилова і М. И.
Мишкорудной [1], Э. Н. Коробей-
никовой [2], активність супер-
оксиддисмутази (СОД) і катала-
зи — методом R. F. Ried [7] і
R. Holmes, C. Masters [6] у інтакт-
них морських свинок і тварин,
хворих на експериментальний
АА в різні періоди формуван-
ня захворювання до та після лі-
кування.

Одержані цифрові результа-
ти опрацьовані статистичним
методом із використанням кри-
терію Стьюдента.

Результати дослідження
та їх обговорення

Експериментальні дослі-
дження показали, що на 14-ту
добу захворювання вміст про-
дуктів ПОЛ й активність фер-
ментів АОС у крові не зазнав
вірогідних змін порівняно з конт-
рольними величинами (Р<0,05).
Пізніше, продовжуючи біохіміч-
не дослідження крові на 24-ту
добу АА, виявили, що рівні ДК і
МДА знаходилися на рівні конт-
ролю, водночас зростала ак-
тивність каталази і СОД відпо-
відно на 31,4 і 46 % (Р>0,05)
(табл. 1, 2).

У четвертій групі тварин
(34-та доба захворювання) спо-
стерігались однонаправлені змі-
ни в крові при експерименталь-
ному АА. Вміст продуктів ПОЛ і
активність ферментів АОС у

крові зростала порівняно з пер-
шою групою морських свинок.
Так, рівень ДК і МДА, СОД і ка-
талази підвищувався відповід-
но на 73,5; 49,0; 63,2 і 54,1 %
(Р<0,05), що свідчить про акти-
візацію процесів пероксидного
окиснення ліпідів і фермента-
тивну активність антиоксидант-
ної системи.

Згодом, на 44-ту добу захво-
рювання (до лікування), вияв-
лено подальше активне зрос-
тання продуктів пероксидації
ліпідів у крові — ДК на 109,0 %
і МДА на 51,2 % (Р<0,05) та по-
казників АОС — СОД на 14 %
(Р<0,05) порівняно з контро-
лем. У цій групі тварин проти-
лежних змін набула активність
каталази, яка виявилася не-
значно зниженою — на 9,3 %
(Р<0,05) (див. табл. 2).

Застосування препарату тіо-
тріазоліну внутрішньом’язово
у дозі 100 мг/кг маси тіла тва-

рин упродовж 10 днів привело
до суттєвого зниження ДК на
44,0 % і МДА на 27,4 % (Р<0,05)
і зростання СОД і каталази в
крові відповідно на 47,0 і 47,3 %
(Р<0,05) порівняно з групою тва-
рин (на 44-й день захворюван-
ня до лікування), які не піддава-
лися впливу цього фармаколо-
гічного засобу (див. табл. 1, 2).

Таким чином, проведені екс-
периментальні дослідження по-
казали, що препарат тіотріазо-
лін має коригуючий вплив на
процеси пероксидації ліпідів та
активність ферментативної лан-
ки антиоксидантної системи за
умов розвитку алергічного аль-
веоліту.
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Таблиця 2
Дія тіотріазоліну на активність СОД і каталази

у крові самців при експериментальному
алергічному альвеоліті, M±m, n=12

         
Форма досліду

Тривалість СОД, Каталаза,
АА, діб ум. од./мл (г) МО/мг (г)

Інтактні тварини (контроль) 61,7±3,1 17,2±4,6

Морські свинки з АА 14 61,8±3,1* 17,4±4,6*
(до лікування) 24 90,1±6,5 22,6±5,1

34 100,7±7,1 26,5±5,7
44 70,3±4,0 15,6±4,1

Тварини з ЕАА (після 44 103,3±7,2 23,0±5,2
лікування тіотріазоліном)

Таблиця 1
Вплив тіотріазоліну на вміст у крові самців

дієнових кон’югатів і малонового діальдегіду
при експериментальному алергічному альвеоліті,

 М±m, нмоль/мл (г), n=12

         Форма досліду Тривалість ДК МДААА, діб

Інтактні тварини (контроль) 3,4±0,1 4,1±0,1

Морські свинки з АА 14 3,1±0,1* 4,2±0,1*
(до лікування) 24 3,4±0,1* 3,7±0,1*

34 5,9±0,4 6,1±0,2
44 7,1±0,6 6,2±0,2

Тварини з ЕАА (після 44 4,0±0,1 4,5±0,1
лікування тіотріазоліном)

Примітка. У табл. 1 і 2: *  — Р>0,05 порівняно з контролем.
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Вступ

Пародонтит є одним з най-
більш поширених захворювань,
на нього хворіє понад 80 % до-
рослого населення. Незважа-
ючи на велику кількість дослі-
джень, виконаних із метою про-
філактики та лікування паро-
донтиту, ця проблема залиша-
ється надзвичайно актуаль-
ною не тільки для вітчизняної,
але і для світової стоматології
[1–3].

Відомо, що на розвиток па-
родонтиту суттєво впливає ха-
рактер харчування [4], зокрема
наявність у складі їжі біологіч-
но активних речовин, так зва-
них пародонтопротекторів [5].

Серед пародонтопротекто-
рів найбільший інтерес викли-
кають біофлаваноїди, або Р-ві-
таміноактивні сполуки [6]. Уже
виконана значна кількість ро-
біт, у яких показана лікуваль-
но-профілактична дія при паро-
донтиті в експерименті та клі-
ніці кверцетину, ізофлавонів,
інших біофлаваноїдів [7–9]. Од-
нак ми не знайшли повідомлень
про пародонтопротекторну ак-

тивність біофлаваноїдів цитру-
сових.

Як відомо, лікувальні влас-
тивості цитрусових давно вико-
ристовуються в народній меди-
цині [10]. Відомо також, що шкір-
ка цитрусових (апельсину, ман-
дарину, грейпфруту) містить чи-
малу кількість біофлаваноїдів,
зокрема гесперетину і нарин-
геніну, які належать до групи
флаванонів [6; 11].

Метою нашої роботи стало
вивчення впливу екстрактів із
цитрусових на стан запально-
го процесу в пародонті щурів за
умов відтворення перекисного
пародонтиту.

Матеріали та методи
дослідження

У роботі було використано
70 щурів лінії Вістар стадного
розведення обох статей у віці
один місяць, живою масою
(56±6) г. Експериментальний
перекисний пародонтит відтво-
рювали додаванням у корм пе-
реокисненої соняшникової олії
з розрахунку 10 мл/кг корму [12].
Екстракти цитрусових готували
шляхом настоювання сухих по-

дрібнених шкірок апельсину,
мандарину або грейпфруту на
50%-му водному етанолі при
співвідношенні (м/о) 1 : 10 про-
тягом 3 діб при температурі
+20–23 °С.

Ротову порожнину щурів
зрошували 2 мл розведеного
у 20 разів відповідного екстрак-
ту щодня протягом 2 і 4 тиж. із
першого дня введення в орга-
нізм переокисненої олії.

Після евтаназії щурів, яку
здійснювали під тіопенталовим
наркозом через 2 і 4 тиж. дослі-
ду, виділяли ясна і заморожу-
вали при -30 °С для зберіган-
ня. Гомогенати на 0,9 % NaCl
готували з розрахунку 20 мг/мл.
У надосадовій рідині гомогена-
ту ясен визначали маркери за-
палення: вміст малонового ді-
альдегіду (МДА) [13], загальну
протеолітичну активність (ЗПА)
[14], активність кислої фосфа-
тази (КФ) [15] та концентрацію
розчинних білків [16].

Результати дослідження
та їх обговорення

У таблиці наведено резуль-
тати визначення маркерів запа-
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