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У крові визначали вміст лейкоцитів та лейкоцитарну 
формулу [18]��

У гомогенаті ясен визначали рівень маркерів запа-
лення [19]: активність еластази [20] і вміст малонового 
діальдегіду (МДА) [21], активність уреази (показник 
бактеріального обсіменіння) [22], лізоциму (фактор 
неспецифічного імунітету) [23], каталази (антиокси-
дантний фермент) [24]�� За співвідношенням активності 
каталази і вмісту МДА розраховували антиоксидантно-
прооксидантний індекс АПІ [19], а за співвідношенням 
відносних активностей уреази і лізоциму розраховува-
ли ступінь дисбіозу за А�� П�� Левицьким [25]��

Усі результати дослідів піддавали стандартній статис-
тичній обробці [26]��

Результати дослідження та їх обґоворення
У табл�� 1 представлено результати визначення в 

крові вмісту лейкоцитів і лімфоцитів�� З цих даних вид-
но, що у щурів, яким робили аплікації ТСО, достовірно 
знижується вміст лейкоцитів за рахунок зниження долі 

нейтрофілів, які є найважливішим фактором неспе-
цифічного імунітету�� Аплікації фітогелів у щурів, які 
отримували аплікації ТСО, ще більшою мірою знижу-
ють вміст лейкоцитів, особливо гель «Квертулін»�� Цей 
фітогель достовірно підвищує долю нейтрофілів, тоді 
як фітогелі «Біотрит» і «Дубовий» на цей показник не 
впливають�� Доля лімфоцитів і лімфоцитарний індекс 
(співвідношення вмісту лімфоцитів і нейтрофілів) до-
стовірно не змінюються��

У табл�� 2 представлено результати визначення рів-
ня в яснах щурів біохімічних маркерів запалення�� Вид-
но, що у щурів, які отримували оральні аплікації ТСО, 
достовірно зростає вміст МДА і активність еластази, 
що свідчить про розвиток гінгівіту��

Усі три фітогеля знижують рівень маркерів запа-
лення, причому в зниженні вмісту МДА більш ефек-
тивним виявився фітогель «Дубовий», а в зниженні 
активності еластази більш ефективним виявився фіто-
гель «Квертулін»��

У табл�� 3 представлено результати визначення в яс-

Таблиця 1
Вплив фітогелів на вміст лейкоцитів у крові щурів, які отримували оральні аплікації термопероксидної соняшникової олії
(n=6 в усіх групах)

№№ Групи Лейкоцити, х109/л нейтрофіли,  
%

Лімфоцити, 
%

Лімфоцитарний 
індекс

1 Контроль 8,0±0,6 32,6±2,1 57,2±5,0 1,75±0,18

2 Термопероксидна соняшникова олія 
(ТСО)

6,1±0,5 
р<0,05

27,2±1,8 
р>0,05

60,3±4,2 
р>0,3

2,22±0,20 
р>0,05

3 ТСО + «Квертулін»
5,0±0,4 
р<0,01 
р1>0,05

33,3±0,3 
р>0,3 

р1<0,05

57,0±5,0 
р>0,9 
р1>0,3

1,71±0,20 
р>0,3 

р1>0,05

4 ТСО + «Біотрит»
5,3±0,8 
р<0,05 
р1>0,3 
р2>0,3

27,5±1,8 
р>0,05 
р1>0,3 
р2>0,3

55,7±4,8 
р>0,3 
р1>0,3 
р2>0,3

2,02±0,23 
р>0,3 
р1>0,3 
р2>0,3

5 ТСО + «Дубовий»
5,9±0,5 
р<0,05 
р1>0,3 

р2>0,05

26,0±1,2 
р<0,05 
р1>0,3 

р2<0,01

61,5±3,8 
р>0,3 
р1>0,3 
р2>0,3

2,36±0,25 
р>0,05 
р1>0,3 

р2<0,05
Примітки: р – у порівнянні з гр. 1; р1 – у порівнянні з гр. 2; р2 – у порівнянні з гр. 3.

Таблиця 2
Вплив фітогелів на рівень маркерів запалення в яснах щурів, які отримували оральні аплікації термопероксидної соняшникової олії
(n=6 в усіх групах)

№№ Групи Мда, ммоль/кг еластаза, мк-кат/кг
1 Контроль 13,3±1,0 26,8±2,7

2 Термопероксидна соняшникова олія (ТСО) 17,1±0,9 
р<0,05

40,4±3,0 
р<0,01

3 ТСО + «Квертулін» 12,7±0,7 
р>0,3; р1<0,01

30,0±2,5 
р>0,3; р1<0,05

4 ТСО + «Біотрит»
14,1±0,7 

р>0,3; р1<0,05 
р2>0,05

32,6±2,2 
р>0,05; р1<0,05 

р2>0,3

5 ТСО + «Дубовий»
11,7±0,5 

р>0,05; р1<0,01 
р2>0,05

32,3±2,3 
р>0,05; р1<0,05 

р2>0,3
Примітки: див. табл. 1.


