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Токсичні полінейропатії становлять до 25% усіх полінейропатій. Існує 

досить багато токсикантів, що викликають розвиток нейропатій. Для лікування 

онкологічних захворювань широко використовують протипухлинні препарати, 

зокрема, паклітаксел. Застосування в експерименті протиракових засобів в 

якості речовин, що викликають нейропатію, є найбільш актуальним, в зв’язку з 

високою захворюваністю на рак в усьому світі і широким застосуванням 

хіміотерапії. Тривала хіміотерапія хворих призводить до пародонтального 

синдрому та розвитку патологічних змін в органах порожнини рота. 

Метою дослідження було вивчити вплив кокарніту на розвиток змін 

протеїназно-інгібіторного потенціалу тканин пародонта та слинних залоз 

тварин за умов токсичної нейропатії. 

Експериментальні дослідження виконані на 52 білих нелінійних щурах 

обох статей масою 180-220 г, яким моделювали токсичну нейропатію 

інтраперітонеальним введенням паклітакселу (Актавіс Італія; серія 5GN5122)  

2 мг/кг упродовж 1, 2, 4 та 7 днів (Патент РФ 2388474). Наявність розвитку 

нейропатії підтверджено за допомогою анальгезіметру за методом  

Randall-Selitto. Корекцію виявлених порушень здійснювали на 16-й день 

експерименту за допомогою інтраперітонеального введення протягом 9 днів 

препарату Кокарніт (World Medicine) у дозі 1 мг/кг розчинений у 0,5% 

лідокаїну гідрохлориду. Препарат містить 20 мг нікотинаміду, 50 мг 

кокарбоксилази, 500 мкг ціанокобаламіну, 10 мг тригідрату динатрію 

аденозинтрифосфату. 

Упродовж усього експерименту тварини перебували на стандартному 

раціоні віварію. Об’єктами дослідження були м’які тканини пародонта та 

піднижньощелепні слинні залози щурів. У гомогенаті м’яких тканин пародонта 

та слинних залоз щурів усіх груп визначали загальну протеолітичну активність 

(Уголев А.М., 1969), загальну антитриптичну активність (Веремеенко К.Н., 

1988) та розраховували протеїназно-інгібіторний потенціал. 

За умов токсичної нейропатії у тканинах слинних залоз протеїназно-

інгібіторний потенціал вірогідно змінювався у 2 рази порівняно з контролем 

(9,8 проти 20,1) за рахунок зростання антипротеїназної активності. Введення 

кокарніту протягом 9 днів на тлі розвитку токсичної нейропатії призвело до 

нормалізації протеїназно-інгібіторного потенціалу піднижньощелепних 

слинних залоз тварин (20,1 проти 9,7). У м’яких тканинах пародонта щурів на 

тлі введення паклітакселу протеїназно-інгібіторний потенціал зростав  

у 1,4 рази, що свідчить про активацію протеолізу. Введення 9-денного курсу 
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кокарніту призводило до зменшення протеїназно-інгібіторного потенціалу 

тканин пародонта за умов розвитку токсичної нейропатії.   

Отже, експериментальна корекція кокарнітом змін протеїназно-

інгібіторного потенціалу органів ротової порожнини за умов токсичної 

нейропатії виявилась ефективною.   

 

 

  


