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Вступ

Запальні захворювання пародон/
ту залишаються однією з актуальних
проблем сучасної стоматології. В те/
періш ній  час  спостерігається
збільшення числа хворих з запален/
ням м’яких тканин пародонту з пере/
вагою у їх структурі генералізованих
форм гінгівіту та пародонтиту [1]. Ви/
сока поширеність захворювань паро/
донту диктує необхідність пошуку оп/
тимальних методів профілактики і за/
собів лікування з врахуванням патоге/
нетичних механізмів розвитку. Остан/
німи роками пильну увагу багатьох уче/
них світу привернув мелатонін, який
за даними літератури крім антиради/
кальної має протизапальну та антиде/
генеративну дії, стимулює активність
антиоксидантних фе рм ентів  [2,  3].
Метою дослідження стало вивчення
динаміки змін загальної протеолітич/
ної активності та активності кислої
фосфатази в сироватці крові та гомо/
генаті тканин пародонту щурів з екс/
периментальним гінгівітом та ефек/
тивності застосування мелатоніну.

Об’єкти, контингенти, методи
дослідження

Експериментальні дослідження
виконані на 90 білих нелінійних щурах
м асою  180/220 г.  1/ш а група – 10
інтактних тварин; 2/га група – 40 щурів
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з експериментальним гінгівітом; 3/тя
– 40 щ урів  з  експерим ентальним
гінгівітом, яким проводили зрошення
порожнини рота водним  розчином
ме лаксену – синтетичного аналогу
м е латоніну (M elaxen® , «U nipharm ,
Inc.», USA) у дозі 30 мг/кг 1 раз на
добу. Визначення досліджуваних по/
казників у щурів 2/ї та 3/ї групи прово/
дили на 5, 10, 15 та 20 добу. Експери/
ментальний гінгівіт викликали у два
етапи: попереднім створенням стану
дисбактеріозу ротової  порожнини
(внутрішньошлункове введення лінко/
міцину дозою 60 мг/кг протягом  5
днів) та подальшим локальним ура/
женням ясен та тканин присінку рота
аплікаціями суспензії бджолиної отру/
ти (1 мг/кг в дозі 2 мл два рази на
день протягом 3 днів). Аплікації отру/
ти та лікувального препарату проводи/
ли у двох ділянках присінку рота: між
нижньою губою і різцями нижньої ще/
лепи (підборіддя) та між молярами
верхньої і  нижньої щелеп та щокою
праворуч. Лікування починали з на/
ступного дня після закінчення відтво/
рення патології [4].

Загальну протеолітичну ак/
тивність у сироватці крові і гомогенаті
тканин пародонту визначали за мето/
дом Веремеєнко К. Н. та Голобородь/
ко О. П. за кількістю відщепленого ар/
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гініну [5].

В изначення активност і  кислої
фосфатази проводили за принципом,
який полягає у тому, що у кислому се/
ре довищ і паранітроф е нілф осф ат
гідролізується ферментом – фосфата/
зою до паранітрофенолу, який дає у
лужному середовищі жовте забарв/
лення. Інтенсивність  забарвлення
дослідної проби проти контролю виз/
начали при довжині хвилі 405–410 нм
[6, 7].

Результати та їх обговорення

Р озвиток  кл ін ічної  картини
гінгівіту супроводжувався змінами біо/
хімічних показників у сироватці крові і
тканинах ясен щурів. Дослідження за/
гальної протеолітичної активності у
сироватці крові щурів з експеримен/
тальним  г інг ів ітом  св ідчило про ї ї
підвищення протягом усього експери/
менту у порівнянні з інтактним контро/
лем. Найвищі показники були зареєст/

ровані на 5/10 добу. Підвищення рівня
загальної протеолітичної активності в
сироватці крові непрямо свідчило про
наявність  запального процесу в
організмі. Під впливом екзогенного
м елатоніну спостерігали зниження
цього показника до норми на 20 добу
експерименту. При цьому, починаючи
з 10 доби спостережень, рівень су/
марної активності був вірогідно ниж/
чим за показник у нелікованих щурів з
контрольною патологією (табл. 1).

Тобто, застосування екзогенного
мелатоніну сприяє зниженню рівня ун/
іверсального показника запалення –
загальної протеолітичної активності,
що свідчить про певний позитивний
вплив мелатоніну на системний гоме/
остаз.

Дослідження загальної протеолі/
тичної активності в гомогенаті тканин
пародонту свідчили про зміни, ана/
логічні тим, що спостерігали у сиро/

ватці крові (табл.
2). У групі тварин з
е к с п е р и м е н т а л ь /
ним гінгівітом без
лікування загальна
протеолітична ак/
тивність  б ула
підвищ е ною  про/
тягом всього пері/
оду експерименту,
але м аксим альне
збільшення спос/
терігали на 5/10
добу.

П ід  впливом
екзогенного мела/
тоніну загальна
протеолітична ак/
тивність в гомоге/
наті тканин паро/
донту знизилася
до норм и на 20
добу експеримен/
ту. При цьому, по/
чинаючи з 15 доби
і до закінчення ек/
сперим енту,  за/

Таблиця 1 

Загальна протеолітична активність (мкмоль/год·л) у сироватці крові щурів в 
динаміці експериментального гінгівіту без лікування та за умов 

застосування екзогенного мелатоніну, (М±m; n=10) 

Термін дослідження, доба Об’єкт дослідження 5 10 15 20 
Інтактні щури 2,05±0,04 

Щури з 
експериментальним 

гінгівітом 
4,12±0,09* 3,79±0,08* 3,05±0,10* 2,24±0,17 

Щури з 
експериментальним 
гінгівітом+мелатонін 

3,6±0,06*/# 2,97±0,06*/# 2,45±0,18# 2,08±0,15 

Примітки: * – р<0,05 відносно показників інтактної групи; # – р<0,05 відносно показників 
контрольної групи;. n – кількість тварин у групі. 

 

Таблиця 2 

Загальна протеолітична активність (ммоль/год г) у гомогенаті тканин 
пародонту щурів в динаміці експериментального гінгівіту без лікування та 

за умов застосування екзогенного мелатоніну, (М±m; n=10) 

Термін дослідження, доба Об’єкт дослідження 5 10 15 20 
Інтактні щури 4,05±0,14 

Щури з 
експериментальним 

гінгівітом 
6,05±0,14* 5,75±0,18* 5,10±0,14* 4,58±0,13 

Щури з 
експериментальним 
гінгівітом+мелатонін 

5,80±0,13* 4,68±0,15*/# 4,20±0,11# 4,07±0,12# 

Примітки: * – р<0,05 відносно показників інтактної групи; # – р<0,05 відносно показників 
контрольної групи;. n – кількість тварин у групі. 
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гальна протеолі/
тична активність
була нижчою у по/
рівнянні з групою
тварин з  конт/
рольною  патоло/
гією без лікування.

Таким чином,
застосування екзо/
генного мелатоні/
ну при експери/
ментальному запа/
ленні тканин паро/
донту чинить про/
тизапальний і па/
р о д о н т о п р о т е к /
торний ефекти,
нормалізуючи про/
цес протеолізу.

При експе/
риментальному гінгівіті разом з інтен/
сиф ікацією  проце сів  проте олізу
відмічено активацію лізосомального
ферменту кислої фосфатази як у сиро/
ватці крові, так і у гомогенаті тканин
пародонту (табл. 3), що свідчило про
ушкодження та руйнування мембран
клітин пародонту.

Нормалізація активності кислої
фосфатази у сироватці крові та гомо/
генаті тканин пародонту при нелікова/
ном у експерим ентальном у г інг ів іт і
відбувалася лише на 20 добу експери/
менту.

У групах тварин, яких лікували
мелатоніном нормалізація цього по/
казника у сироватці крові спостеріга/
лася на 10 добу, а в гомогенаті тканин
пародонту – на 15 добу (табл. 3). Оск/
ільки кисла фосфатаза є одним з мар/
керів запалення [7], зменшення її ак/
тивності під впливом екзогенного ме/
латоніну св ідчило про позитивний
вплив мелатоніну на запальний про/
цес у  пародонт і  та  скорочення
термінів одужання щурів з експери/
ментальним гінгівітом.

Висновки

Застосування екзогенного мела/
тоніну при експерим ентальном у
гінгівіті у щурів позитивно впливає на
біохімічні показники у сироватці крові
та тканині пародонту: призводить до
нормалізації таких маркерів запален/
ня, як  загальна протеолітична ак/
тивність та активність кислої фосфата/
зи, що свідчить про протизапальний
та пародонтопротекторний еф екти
мелатоніну.
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Таблиця 3 

Активність кислої фосфатази у сироватці крові (мккат/л) і гомогенаті тканин 
пародонту (мккат/г) щурів в динаміці експериментального гінгівіту без 

лікування та за умов застосування екзогенного мелатоніну, (М±m; n=10) 

Термін дослідження, доба Об’єкт дослідження 5 10 15 20 
Сироватка крові 

Інтактні щури 1,24±0,08 
Щури з 

експериментальним 
гінгівітом 

1,42±0,09* 1,39±0,08* 1,35±0,05* 1,25±0,07 

Щури з 
експериментальним 
гінгівітом+мелатонін 

1,32±0,05*/# 1,30±0,06*/# 1,26±0,04# 1,22±0,04 

Гомогенат тканин пародонту 
Інтактні щури 3,4±0,3 

Щури з 
експериментальним 

гінгівітом 
6,8±0,2* 5,5±0,3* 4,8±0,3* 3,3±0,4 

Щури з 
експериментальним 
гінгівітом+мелатонін 

5,6±0,5*/# 4,7±0,2*/# 3,5±0,5# 3,1±0,3 

 Примітки: * – р<0,05 відносно показників інтактної групи; # – р<0,05 
відносно показників контрольної групи;. n – кількість тварин у групі. 
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Резюме

ИЗМЕНЕНИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЫВОРОТКИ КРОВИ И

ТКАНИ ПАРОДОНТА ПРИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГИНГИВИТЕ

И ИХ КОРРЕКЦИЯ

Тюпка Т.И., Минаева А.А.,
Лабунец А.И.

При экспериментальном гинги/
вите у крыс наряду с интенсификаци/
ей процессов протеолиза происходит
активация лизосомального фермента
кислой фосфатазы в сыворотке крови
и гомогенате тканей пародонта. При/
м е нение экзоге нного м е латонина
нормализует общую протеолитичес/
кую активность и активность кислой
фосфатазы, что свидетельствует о
противовоспалительном и пародон/
топротекторном эффектах мелатони/
на.

Ключевые слова: гингивит, протео/
литическая активность, кислая фос/
фатаза, мелатонин.

Summary

СHANGES IN BIOCHEMICAL
PARAMETERS OF BLOOD SERUM AND

PERIODONTAL TISSUES AT
EXPERIMENTAL GINGIVITIS AND THEIR

CORRECTION

Tiupka T.I., Minaieva A.O.,
Labunets A.I.

In experimental gingivitis in rats
along w ith  the  in te nsif icat ion  of
prote olys is  proce sse s the re  is  an
act ivation of  lysosomal enzyme acid
phosphatase  in  se rum  and t issue
homogenates of periodont. The use of
exogenous melatonin normalizes total
proteolytic activity and acid phosphatase
act iv i ty,  that  ind icat ing the  ant i/
inflammatory and periodontoprotective
effects of the melatonin.

Key words: gingivitis, proteolytic
activity, acid phosphatase, melatonin.
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