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десне уровня эластазы и МДА, активности уреазы и снижение актив-
ности каталазы и лизоцима�� Предварительные аппликации фитогелей 
в значительной степени нормализуют эти показатели�� Наиболее эффек-
тивным оказался «Квертулин», которому мало в чем уступал фитогель 
«Дубовый»��

Заключение: Оральные аппликации ТПМ вызывают развитие 
гингивита, которое можно предотвратить аппликациями фитогелей 
«Квертулин» и «Дубовый»��
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Aim: To conduct a comparative study of the periodontoprotective 
effect of the “Biotrit” and “Dubovy” phytogels, as well as the 
comparison drug “Kvertulin” phytogel in rats receiving oral applications 
of thermoperoxide sunflower oil (TSO)��

Methods: Phytogels were applied to the gingival surface 30 
minutes before the application of TSO�� The condition of the gum was 
investigated by the level of markers of inflammation (elastase activity, 
MDA content), the intensity of bacterial contamination (urease activity), 
the level of antioxidant protection (catalase activity) and non-specific 
immunity (lysozyme activity)��

Results: Oral applications of TSO cause an increase in the level 
of elastase and MDA in the gum, urease activity and a decrease in the 
activity of catalase and lysozyme�� Preliminary applications of phytogels 
significantly normalize these indicators�� The most effective was 
“Kvertulin”, to which the “Dubovy” phytogel was not much inferior��

Conclusion: Oral TSO applications cause the development of 
gingivitis, which can be prevented by the application of “Kvertulin” and 
“Dubovy” phytogels��
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актуальність 
За далеких історичних часів Гіпократа і до сьогод-

ні залишається актуальним принцип лікарів: «Лікувати 
не хворобу, а хворого»�� На той час використовували всі 
відомі методи, засоби�� Зокрема, за часів Гіппократа ви-
користовували понад 500 лікарських рослин в лікуванні 
хворих�� Майстерність лікаря полягала у тому, щоб вдало 
їх поєднати, знайти індивідуальний підхід як в лікуваль-
ній практиці, так і превентивних заходах�� Це гасло нині 
ніхто не відміняв, враховуючи ті стандарти і протоколи, 
які розроблені та затверджені в установленому порядку�� 
Однак, незважаючи на те, що натуральні, природні методи 
і засоби – є актуальними, популярними як серед медичної 
спільноти, так і пацієнтів багатьох країн світу і в Україні, 
втілення їх у сучасну медицину поки що потребує деякої 
напруги�� Впродовж тривалого часу ми «ділили» і розподі-
ляли проблеми хворого між окремими напрямками та 

спеціальностями і ця тенденція триває дотепер�� Сучасна 
класична, офіційна медицина відійшла від природних, на-
туропатичних методів лікування та превентивних заходів 
оздоровлення�� 

Так, з розвитком фармакології, винайденням антибіо-
тиків, гормональних препаратів, розвитком лабораторно-
інструментальних методів діагностики людство почало 
вважати, що стоїть на порозі подолання усіх хвороб і по-
чало нехтувати досвідом віків як «застарілим» чи навіть 
«примітивним»�� 

Але, як наслідок сучасного прогресу, ми маємо 
поліпрагмазію, що призвело до розчарування як лікарів, 
так і пацієнтів�� У результаті – боротьба з поліпрагмазією, 
із мікроорганізмами, які виявляють дедалі більшу резис-
тентність до нових і нових антибіотиків, з побічними уск-
ладненнями від призначених фармпрепаратів, у тому числі 
зростання неконтрольованого самолікування�� Наслідком 
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