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ня активності лізоциму внаслі-
док дії ЛХК, ступінь дисбіозу
збільшується меншою мірою,
оскільки під впливом жовчної
кислоти знижується активність
уреази. Це може свідчити про
здатність ЛХК пригнічувати
ріст мікробів.

Аплікації ЛХК на СОПР прак-
тично не впливають на стан
мікробіоценозу в крові, мабуть,
через паралельне зниження як
рівня лізоциму, так і уреази
(табл. 2).

Висновки

1. Аплікації гелю літохолевої
кислоти на СОПР спричиню-
ють суттєве зниження актив-
ності лізоциму, менше вираже-
не зниження активності уреази,

що зумовлює розвиток у СОПР
початкової форми дисбіозу.

2. Аплікації на СОПР літо-
холевої кислоти не впливають
на ступінь дисбіозу в сиро-
ватці крові.
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відносна активність уреази; Лвідн —
відносна активність лізоциму.

Таблиця 1
Ступінь дисбіозу
слизової оболонки

порожнини рота щурів
після оральної аплікації
літохолевої кислоти

Час, Ступінь
СОПР год Увідн. Лвідн. дис-

біозу

Щока 0 1,00 1,00 1,00
4 0,92 0,61 1,51
24 0,87 0,42 2,07

Язик 0 1,00 1,00 1,00
4 0,94 0,83 1,13
24 0,85 0,55 1,55

Таблиця 2
Вплив аплікації літохолевої кислоти на активність уреази,

лізоциму та ступінь дисбіозу в сироватці крові щурів

 
Час, год
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Прооксидантна система жи-
вих організмів, головним про-
дуктом якої є активні форми
кисню (АФК), значною мірою

забезпечує неспецифічний за-
хист від мікроорганізмів [1–3].
Функція антиоксидантної сис-
теми, до складу якої входить

низка низькомолекулярних
сполук і деякі антиоксидантні
ферменти (СОД, глутатіон-
пероксидаза, каталаза), поля-
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гає, в основному, в захисті
тканин макроорганізму від над-
мірної дії АФК [4; 5].

Відомо також, що однією з
антимікробних систем захисту
організму людини є фізіологіч-
на мікробна система (ФМС),
яка складається з пробіотич-
них бактерій (біфідобактерії,
лактобацили, пропіонібактерії,
деякі види стрептококів тощо)
і яка здійснює стимуляцію іму-
нітету, пригнічення росту пато-
генних і умовно патогенних бак-
терій і грибів шляхом продуку-
вання бактеріоцинів, коротко-
ланцюгових жирних кислот,
лізоциму та деяких інших ан-
тимікробних речовин [6; 7].

Для стимуляції росту пробіо-
тичних бактерій або для відно-
влення їх чисельності, вико-
ристовують різноманітні регу-
лятори мікробіоценозу, до яких
належать препарати пробіоти-
ків (живі пробіотичні бактерії),
пребіотиків (речовини, які за-
безпечують живлення і ріст
пробіотичних бактерій) та їх
композиції, так звані синбіоти-
ки [8; 9].

Мета даної роботи — ви-
вчення стану антиоксидантно-
прооксидантної системи сли-
зової оболонки порожнини ро-
та при дії про-, пре- та синбіо-
тиків в умовах експеримен-
тального стоматиту.

Матеріали та методи
дослідження

Експерименти було прове-
дено на 60 щурах лінії Вістар
(самці віком 2 міс., середня
маса — (130±10) г), яких було
поділено на 6 однакових груп:
1-ша — інтактні, 2-га — експе-
риментальний стоматит (ЕС),
3-тя — ЕС + пробіотик «Біфі-
думбактерин», 4-та — ЕС + про-
біотик «Лактобактерин», 5-та —
ЕС + пребіотик інулін, 6-та —
ЕС + синбіотик «Бактулін».

Експериментальний стома-
тит відтворювали таким спо-
собом [10]: спочатку щури 2–
6-ї груп отримували протягом
5 днів з питною водою антибі-
отик лінкоміцин дозою 60 мг/кг
живої маси. Після цього на 6-й

і 7-й дні досліду на слизову
оболонку порожнини рота ро-
били аплікації суспензії бджо-
линої отрути (по 2 мл, 2 мг от-
рути на щура двічі за день).
Починаючи з 8-го дня досліду,
протягом 5 днів тваринам 2-ї
групи (контроль) зрошували
слизову оболонку рота пит-
ною водою, тваринам 3-ї групи
— суспензією «Біфідумбакте-
рин» (доза 107 КУО на одного
щура), 4-ї групи — суспензією
«Лактобактерин» (доза 107 КУО
на одного щура), 5-ї групи —
суспензією пребіотика інуліну
(доза 70 мг на щура) і 6-ї — су-
спензією синбіотика «Бакту-
лін» (доза 107 КУО та 50 мг
інуліну на щура).

На 13-й день щурів підда-
вали евтаназії під тіопентало-
вим наркозом (20 мг/кг), отри-
мували слизові оболонки щоки
і язика, а також сироватку кро-
ві. Усі біооб’єкти зберігали
при температурі -30 °С. Гомо-
генати слизової оболонки готу-
вали з розрахунку 50 мг ткани-
ни на 1 мл 0,05 М трис-HCl
буфера рН 7,5 і для дослі-
дження використовували над-
осадову рідину після центри-

фугування в рефрижераторній
центрифузі при 3000 об/хв
протягом 15 хв при температу-
рі +4 °С. Визначали активність
каталази [11], вміст малоново-
го діальдегіду (МДА) [12] і за
співвідношенням активності
каталази та концентрації МДА
розраховували антиоксидант-
но-прооксидантний індекс АПІ
[13].

Результати дослідження
та їх обговорення

У табл. 1 наведено резуль-
тати визначення каталази,
МДА й АПІ у слизовій оболон-
ці щоки щурів з ЕС із викори-
станням для лікування препа-
ратів пробіотиків («Біфідум-
бактерин», «Лактобактерин»),
пребіотика (інулін) і синбіоти-
ка («Бактулін»).

Як видно з цих даних, при
стоматиті суттєво знижується
активність каталази (в 2 рази)
і рівень АПІ (в 6 разів), тимча-
сом як вміст МДА зростає
більше ніж утричі. Усі вико-
ристані препарати вірогідно
збільшують активність ката-
лази, хоча і не повертають її
до рівня інтактних тварин. На-

Таблиця 1
Вплив про-, пре- та синбіотиків на активність каталази,

вміст малонового діальдегіду й антиоксидантно-прооксидантний
індекс в слизовій оболонці щоки щурів
з експериментальним стоматитом, n=10

               
Група

Каталаза МДА,
АПІ, одмкат/кг ммоль/кг

Інтактні щури 7,25±0,19 12,43±0,96 5,83±0,30

ЕС 3,75±0,14 39,54±3,70 0,95±0,08
р<0,001 р<0,001 р<0,001

ЕС + «Біфідумбактерин» 5,05±0,16 24,45±2,46 2,07±0,14
р<0,001 р<0,001 р<0,001
р1<0,001 р1<0,01 р1<0,001

ЕС + «Лактобактерин» 4,67±0,15 13,60±1,16 3,43±0,16
р<0,001 р>0,5 р<0,001
р1<0,01 р1<0,001 р1<0,001

ЕС + інулін 4,70±0,18 14,53±1,48 3,24±0,17
р<0,001 р>0,3 р<0,001
р1<0,01 р1<0,001 р1<0,001

ЕС + «Бактулін» 4,68±0,16 11,54±1,23 4,06±0,22
р<0,001 р>0,5 р<0,001
р1<0,01 р1<0,001 р1<0,001

Примітка. У табл. 1–3: р — показник вірогідності відмінностей щодо 1-ї
групи; р1 — показник вірогідності відмінностей щодо 2-ї групи.
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впаки, вміст МДА в слизовій
оболонці щоки вірогідно знижу-
ється під впливом препаратів,
причому всі препарати, крім
«Біфідумбактерину», поверта-
ють цей показник до рівня ін-
тактних тварин.

Усі використані препарати
вірогідно збільшують АПІ, при-
чому в найбільшій мірі «Бакту-
лін».

У табл. 2 подано аналогічні
результати для слизової обо-
лонки язика. Характер змін ак-
тивності каталази в цих групах
практично однаковий з анало-
гічним показником для слизо-
вої оболонки щоки, однак най-
більш ефективним виявився
препарат пробіотика «Лакто-
бактерин». Вміст МДА в сли-
зовій оболонці язика, підвище-
ний при стоматиті вдвічі, сут-
тєво знижувався при лікуван-
ні, хоча і не досягав рівня ін-
тактних тварин. У щурів зі сто-
матитом АПІ знижувався у
4 рази, а після лікування знач-
но підвищувався, особливо
після застосування синбіотика
«Бактулін».

У табл. 3 наведено резуль-
тати визначення каталази,
МДА й АПІ в сироватці крові
щурів з експериментальним
стоматитом. З цих даних вид-
но, що активність каталази й
АПІ вірогідно знижуються у
щурів зі стоматитом. Із усіх ви-
користаних препаратів лише
«Лактобактерин» вірогідно під-
вищував активність каталази,
хоча і не до норми. Всі інші
препарати виявили лише тен-
денцію до підвищення актив-
ності каталази.

У щурів зі стоматитом під-
вищується вміст МДА. Усі пре-
парати знижують концентра-
цію МДА в сироватці крові,
причому найефективніше —
інулін і «Бактулін». Щодо АПІ,
то він майже вдвічі знижений
при стоматиті і вірогідно під-
вищується лише при застосу-
ванні «Лактобактерину».

Таким чином, проведене
нами дослідження показало,
що в механізмі лікувальної дії
про- та пребіотиків суттєве міс-

це посідає вплив цих препа-
ратів на стан процесів перок-
сидації й антиоксидантного за-
хисту. Причому можна перед-
бачити таку послідовність по-
дій: спочатку під дією мікробних
токсинів збільшується вміст
АФК, яким притаманна анти-
мікробна активність; збільшен-
ню вмісту АФК сприяє знижен-

ня рівня антиоксидантної сис-
теми; потім під впливом ФМС
відбувається активізація анти-
оксидантної системи для за-
хисту власних тканин організ-
му від руйнівної дії АФК.

Висновки

1. За умов моделювання
стоматиту підвищується вміст

Таблиця 3
Вплив про-, пре- та синбіотиків

на активність каталази, вміст малонового діальдегіду
й антиоксидантно-прооксидантний індекс у сироватці крові

щурів з експериментальним стоматитом, n=10

               Група Каталаза МДА, АПІ, одмкат/кг ммоль/кг

Інтактні щури 0,27±0,01 0,70±0,03 3,86±0,25

ЕС 0,16±0,01 0,82±0,02 1,95±0,22
р<0,001 р<0,01 р<0,001

ЕС + «Біфідумбактерин» 0,19±0,01 0,76±0,02 2,50±0,23
р>0,01 р>0,05 р<0,01
р1<0,001 р1<0,05 р1<0,001

ЕС + «Лактобактерин» 0,21±0,01 0,74±0,02 2,84±0,25
р<0,01 р>0,1 р<0,05
р1<0,01 р1<0,05 р1<0,05

ЕС + інулін 0,180±0,001 0,69±0,03 2,61±0,24
р<0,001 р>0,5 р<0,01
р1>0,05 р1<0,05 р1>0,05

ЕС + «Бактулін» 0,18±0,02 0,66±0,04 2,73±0,30
р<0,001 р>0,05 р<0,05
р1>0,05 р1<0,01 р1>0,05

Таблиця 2
Вплив про-, пре- та синбіотиків на активність каталази,

вміст малонового діальдегіду й антиоксидантно-прооксидантний
індекс в слизовій оболонці язика щурів
з експериментальним стоматитом, n=10

               Група Каталаза МДА, АПІ, одмкат/кг ммоль/кг

Інтактні щури 9,95±0,70 12,23±1,07 8,14±0,64

ЕС 4,91±0,18 23,56±1,90 2,08±0,21
р<0,001 р<0,001 р<0,001

ЕС + «Біфідумбактерин» 8,63±0,52 15,46±0,74 5,58±0,57
р>0,05 р<0,05 р<0,05
р1<0,001 р1<0,05 р1<0,001

ЕС + «Лактобактерин» 9,75±0,35 18,52±0,89 5,26±0,51
р>0,5 р<0,001 р<0,05

р1<0,001 р1<0,05 р1<0,01

ЕС + інулін 8,71±0,38 17,81±1,54 4,89±0,42
р>0,05 р<0,01 р<0,05
р1<0,001 р1<0,05 р1<0,001

ЕС + «Бактулін» 9,07±0,35 15,11±0,65 6,00±0,63
р>0,3 р>0,05 р<0,05

р1<0,001 р1<0,01 р1<0,01
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МДА та знижується активність
каталази, що свідчить про ак-
тивізацію перекисного окис-
нення ліпідів і збільшення про-
дукції АФК для пригнічення ро-
сту мікробів.

2. У відповідь на збільшен-
ня АФК ФМС організму підви-
щує рівень антиоксидантної си-
стеми, про що свідчить збіль-
шення активності каталази.

3. У механізмі лікувальної
дії про- та пребіотиків суттєве
місце посідає їх вплив на стан
антиоксидантно-прооксидант-
ної системи.
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Сегодня электрохирурги-
ческое оборудование занима-
ет важнейшее место среди из-
делий медицинской техники,
применяемых в хирургии. Прин-
цип действия современных
высокочастотных электрокоа-
гуляторов заключается в воз-
действии на биологические
ткани электрическим током
частотой от 200 кГц до
5,5 МГц [1]. При этом выделя-

ется энергия, что сопровожда-
ется повышением температу-
ры до 100 °С и более. Как ре-
зультат — необратимое по-
вреждение тканей в виде коа-
гуляционного некроза и обуг-
ливания [2; 3]. Это является ос-
новным недостатком электро-
коагуляции.

В 1993 г. по инициативе
акад. Б. Е. Патона сотрудни-
ками Института электросварки

и Института хирургии и транс-
плантологии им. А. А. Шалимо-
ва были проведены экспери-
менты, подтвердившие прин-
ципиальную возможность по-
лучения сварного соединения
различных мягких тканей жи-
вотных способом биполярной
коагуляции. Отличительная
особенность нового метода —
воздействие на биологичес-
кие ткани электрическим то-
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