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нах активності каталази та індексу АПІ�� Видно, що у 
щурів, яким робили оральні аплікації ТСО, достовірно 
знижується активність каталази (на 23,6 %) та індекс 
АПІ (на 40,7 %)�� Усі три фітогеля достовірно підвищу-
ють активність каталази та індекс АПІ, причому більш 
ефективним виявився «Квертулін»�� Практично не пос-
тупається йому фітогель «Дубовий»��

У табл�� 4 представлено результати визначення ак-
тивності уреази, лізоциму і ступеня дисбіозу в яснах 
щурів, яким робили оральні ТСО�� З цих даних видно, 
що оральні аплікації ТСО більше ніж вдвічі підвищу-
ють активність уреази, що може свідчити про суттєве 
зростання бактеріального обсіменіння пародонта�� Усі 
три фітогеля достовірно знижують активність уреази, 
причому найбільшою мірою «Квертулін»��

Навпаки, активність лізоциму в яснах щурів, яким роби-
ли аплікації ТСО, майже вдвічі знижується�� Профілактика 
аплікаціями фітогелів «Квертулін» і «Дубовий» підвищує 
активність лізоциму (майже до рівня контролю)��

В результаті у щурів, яким робили аплікації ТСО, 
ступінь дисбіозу зростає в 4 рази, а попередні аплікації 
фітогелів достовірно знижують ступінь дисбіозу: «Квер-
тулін» на 64 %, «Біотрит» на 42 % і «Дубовий» на 53,5 %��

Висновки
1. Оральні аплікації термопероксидної соняшни-

кової олії викликають розвиток гінгівіту в результаті 
зниження рівня неспецифічного імунітету, зниження 
вмісту лейкоцитів та активності лізоциму, а також за 
рахунок зниження рівня антиоксидантного захисту, 
про що свідчать зниження активності каталази та ін-
дексу аПІ.

2. Попередні оральні аплікації фітогелів «квер-
тулін», «Біотрит» і «дубовий» підвищують рівень 
захисних систем ясен і попереджають розвиток гін-
гівіту, причому більш ефективним виявився фіто-
гель «квертулін».

3. Фітогель «дубовий» мало поступається «квер-
туліну» в пародонтопротекторній дії.

Таблиця 3
Вплив фітогелів на активність каталази та індекс аПІ в яснах щурів, які отримували оральні аплікації термопероксидної 
соняшникової олії (n=6 в усіх групах)

№№ Групи каталаза, мкат/кг аПІ, од.
1 Контроль 7,2±0,3 5,4±0,3

2 Термопероксидна соняшникова олія (ТСО) 5,5±0,4 
р<0,05

3,2±0,3 
р<0,01

3 ТСО + «Квертулін» 6,8±0,4 
р>0,3; р1<0,05

5,4±0,2 
р=1; р1<0,01

4 ТСО + «Біотрит»
6,3±0,3 

р>0,05; р1>0,05 
р2>0,3

4,5±0,3 
р>0,05; р1<0,05 

р2<0,05

5 ТСО + «Дубовий»
6,2±0,5 

р>0,05; р1>0,1 
р2>0,3

5,3±0,4 
р>0,3; р1<0,01 

р2>0,3
Примітки: див. табл. 1.

Таблиця 4
Вплив фітогелів на активність уреази, лізоциму і ступінь дисбіозу в яснах щурів, які отримували оральні аплікації термопероксидної
соняшникової олії (n=6 в усіх групах)

№№ Групи Уреаза, мк-кат/кг Лізоцим, од/кг Ступінь дисбіоза, од.
1 Контроль 0,57±0,03 216±22 1,00±0,14

2 Термопероксидна соняшникова олія (ТСО) 1,28±0,09 
р<0,001

121±17 
р<0,05

4,02±0,56 
р<0,01

3 ТСО + «Квертулін» 0,70±0,06 
р<0,05; р1<0,01

182±21 
р>0,1; р1<0,05

1,46±0,21 
р>0,05; р1<0,01

4 ТСО + «Біотрит»
0,85±0,04 

р<0,05; р1<0,01 
р2<0,05

139±10 
р<0,05; р1>0,3 

р2<0,05

2,33±0,29 
р<0,05; р1<0,05 

р2<0,05

5 ТСО + «Дубовий»
0,82±0,07 

р<0,05; р1<0,01 
р2>0,05

167±15 
р>0,05; р1>0,05 

р2>0,3

1,87±0,23 
р<0,05; р1<0,05 

р2>0,05
Примітки: див. табл. 1.
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