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вага регуляторних ланок вияв-
лена у 11,7 % проти 77,3 %
спостережень (р=0,001).

Висновки

Результати проведених до-
сліджень свідчать, що при фі-
зіологічній вагітності рівновага
регуляторних процесів кардіо-
ритму визначалася у 86,6 %
матерів і в 90,4 % плодів. При
плацентарній дисфункції у ва-
гітних у регуляції кардіоритму
виявлено напруження симпа-
тичних (сегментарних) струк-
тур у 32,9 % (проти 11,3 %) і
автономних — у 49,4 % (проти
2,3 %), а у плода переважали
автономні регуляторні впливи у
30,6 % (проти 2,2 %) із реалі-
зацією регуляторно-адаптацій-
них реакцій лише в компенсо-
вану і субкомпенсовану фази
плацентарної дисфункції. От-
римані результати необхідно
використовувати при розробці
алгоритму діагностичних і про-
гностичних заходів у жінок із
факторами ризику.
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Нами разработан реминерализирующий гель для полости рта «Слюрем» с эффектом искус-

ственной слюны для лиц с гипосаливацией. В состав геля включены препараты кальция, фос-
фора и фтора.

Кариеспрофилактическую эффективность геля изучали на двух моделях снижения салива-
ции: первая обусловлена токсическим поражением слюнных желез метилметакрилатом, вторая —
атропиновая модель.

Исследования показали, что гель для полости рта «Слюрем» уменьшает распространенность
и интенсивность кариеса.
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Сьогодні все більшої акту-
альності набуває проблема гі-
посалівації [1–3].

Слід зазначити, що знижен-
ня функціональної активності
слинних залоз спостерігається
майже у половини населення
[4]. При цьому крайній ступінь
гіпосалівації — ксеростомія
обумовлює абсолютну сухість
слизових оболонок порожнини
рота [5; 6].

При зменшенні слиновиді-
лення в порожнині рота пору-
шується гомеостаз, представ-
лений різними системами: ки-
слотно-лужною, мікробною, мі-
неральною, імунною, антиокси-
дантно-прооксидантною та
ін., що призводить до розвит-
ку стоматологічної патології, і
в першу чергу — демінералі-
зації зубів і запалення слизо-
вої оболонки ротової порожни-
ни [2; 7–9].

Для запобігання розвитку
стоматологічних  захворю-
вань у людей з гіпосаліва-
цією пропонуються різні ме-
тоди, основна суть яких зво-
диться до відшкодування в
ротовій порожнині дефіциту
біологічно активних компо-
нентів, що надходять разом зі
слиною.

Мета цього дослідження по-
лягала в експериментальній
оцінці карієспрофілактичної
ефективності гелю для порож-
нини рота «Слюрем».

Нами розроблений реміне-
ралізуючий гель для порожни-
ни рота «Слюрем» з ефектом
штучної слини для осіб з гіпо-
салівацією (Патент України
№ 81886 від 10.07.2013 р.). До

складу гелю включені пре-
парати кальцію, фосфору і
фтору.

Обґрунтуванням до розроб-
ки гелю було те, що при зни-
женні функціональної активно-
сті слинних залоз зменшуєть-
ся мінералізуючий потенціал
ротової рідини і сповільнюють-
ся процеси мінералізації зубів.
Зазвичай урівноважені проце-
си мінералізації та демінералі-
зації зміщуються у бік деміне-
ралізації. Це сприяє розвитку
каріозного процесу.

Тому при розробці рецепту-
ри гелю для ротової порожни-
ни в першу чергу враховували
цей чинник.

Матеріали та методи
дослідження

Дослідження проводили на
експериментальних тваринах —
білих щурах.

Карієспрофілактичну ефек-
тивність гелю вивчали на двох
моделях зниження слиновиді-
лення: перша модель зумов-
лена токсичним ураженням
слинних залоз метилметакри-
латом (мономер) [10], друга —
атропінова модель [11].

Раніше нами було показа-
но, що використання цих мо-
делей викликає дисфункцію
слинних залоз у експеримен-
тальних тварин. При цьому
тривале введення в порожни-
ну рота метилметакрилату
призводить до деструктивних
змін слинних залоз із подаль-
шим зменшенням салівації та
слиновиділення, а під впли-
вом атропінового навантажен-
ня залози активно функціону-

ють, проте слини виділяється
мало [12].

Отже, загальним для обох
моделей є зменшення об'ємів
слини, що надходить у ротову
порожнину.

Результати дослідження
та їх обговорення

Для відтворення моделей
контрагенти — мономер і ат-
ропін — наносили на слизову
оболонку  порожнини  рота
(СОПР) білих щурів впродовж
1 міс. Оскільки СОПР має ви-
соку усмоктувальну здатність,
контрагенти швидко потрапля-
ли в регіональний кровоток, що
здійснює кровопостачання, у
тому числі слинних залоз. По-
чинаючи з другого тижня оброб-
ки СОПР мономером або атро-
піном, протягом наступних
30 днів гель у кількості 50 мг
наносили на СОПР тварин і
розподіляли по усій поверхні.

Досліджувані тварини (усьо-
го 50 щурів) були розділені на
п’ять груп: 1-ша — інтактні тва-
рини; 2-га — обробка СОПР
1 % розчином мономера (ме-
тиловий ефір метакрилової ки-
слоти) протягом 1 міс. (модель
№ 1); 3-тя — обробка СОПР
1 % розчином атропіну суль-
фату (модель № 2); 4-та — ви-
користання моделі № 1 + гель
«Слюрем»; 5-та — використан-
ня моделі № 2 + гель «Слю-
рем». По закінченні дослі-
джень проводили евтаназію
тварин (під тіопеналовим нар-
козом), у них виділяли зубо-
щелепні блоки для вивчення
розповсюдженості та інтен-
сивності карієсу [13].
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EXPERIMENTAL STUDYING OF REMINERALIZATION GEL USE EFFICIENCY FOR CARIES

PREVENTION ON DIFFERENT MODELS OF SALIVARY GLANDS DYSFUNCTION
The Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine
The purpose of this research consisted of experimental estimation of caries prevention efficiency

of gel for the oral cavity “Slurem” with the effect of artificial saliva for persons with sialoshesis (Patent
of Ukraine N 81886 of 10.07.2013).

Materials and research methods. Researches were conducted on experimental animals — white rats.
We developed remineralization gel for the oral cavity “Slurem” with the effect of artificial saliva for per-

sons with sialoschesis. The composition of gel included preparations of calcium, phosphorus and fluorine.
Efficiency of gel was studied on 2 models of sialosis decrease: the first one is caused by toxic

defeat of salivary glands by methylmethacrylate, the second one — atropine model.
The results and discussion. The results of research showed that prevalence and intensity of

caries at treatment of mucous membraine of the oral cavity for animals increased a monomer almost
by 20%, and at treatment an atropine — more than by 28% as compared to intact animals.

Application of gel considerably brought down prevalence and intensity of caries on both models of
salivary glands (treatment of mucous membraine of the oral cavity by monomer by 39.7% and by
atropine — by 43.7%).

Key words: remineralization gel, sialoschesis, caries, experiment.
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Результати досліджень про-
тикаріозної активності гелю
«Слюрем» наводяться в табл. 1.

Результати досліджень по-
казали, що розповсюдженість
та інтенсивність карієсу при
обробці СОПР мономером у
тварин збільшилася майже на
20 %, а при обробці атропіном
— більш ніж на 28 % порівня-
но з інтактними тваринами.

Застосування гелю значно
зменшило розповсюдженість
та інтенсивність карієсу на обох
моделях дисфункції слинних
залоз (обробка СОПР мономе-
ром на 39,7 % і атропіном —
на 43,7 %). Достовірність від-
мінностей p<0,001.

Особливо привертало увагу
те, що показники розповсюдже-
ності та інтенсивності карієсу у
тварин, СОПР яких обробляли
гелем, були значно нижчими,
ніж у групі інтактних тварин.

Таким чином, на підставі
проведених досліджень зроб-
лено висновок, що гель для
порожнини рота «Слюрем»,
який має ефект слини і містить
мінеральні компоненти, — це
комплекс із карієсінгібуючою
дією. Механізм зменшення
ураження зубів карієсом експе-
риментальних тварин пов'яза-
ний з підвищенням мінералізу-
ючого потенціалу ротової ріди-
ни за рахунок введених у гель
джерел іонізованих форм фто-
ру та кальцію.
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Таблиця 1
Вплив гелю «Слюрем» на розповсюдженість

та інтенсивність карієсу в експериментальних тварин, М±m

        Група тварин Кількість каріозних ура- Глибина ураження
жень на одного щура зубів карієсом, бали

Інтактні (контроль № 1) 5,1±0,5 5,4±0,6

Модель № 1 6,3±0,4 6,8±0,4
(аплікації мономером) p1<0,05 p1<0,05

Модель № 1 + 3,8±0,5 3,8±0,5
гель «Слюрем» p1<0,05; p2<0,001 p1<0,05; p2<0,001

Модель № 2 7,1±0,6 7,6±0,4
(аплікації атропіном) p1>0,05 p1>0,05

Модель № 2 + 4,0±0,4 4,0±0,4
гель «Слюрем» p1>0,05; p2<0,001 p1>0,05; p2<0,001

Примітка. Достовірність відмінностей розрахована: p1 — щодо даних, за-
фіксованих у групі «інтактні»; p2 — щодо даних, зафіксованих у групі «мо-
дель».




