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ДосЛІДЖЕННЯ оКИсНого сТрЕсУ ТА Його ВПЛИВ НА обМІН 
ЛІПІДІВ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ІШЕМІЧНоЮ ХВоробоЮ сЕрЦЯ
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Ішемічна хвороба серця (ІХС) – є однією з 
найбільших проблем сучасної медицини, яка може 
призводити до значних ускладнень, погіршувати 
якість життя людини, бути однією з причин смерті. 
У світлі сучасних уявлень, патогенез ішемічного 
ушкодження складається з кількох етапів: дисфунк-
ція мітохондрій та енергетичний дефіцит, шокове 
відкриття кальцієвих каналів, підвищення актив-
ності NO-синтази і гіперпродукція оксиду азоту, 
розвиток нітрозуючого стресу, підвищене утворен-
ня активних форм кисню (АФК), тобто розвиток 
оксидативного стресу. Отже, саме інтенсифікації 
процесів ПОЛ та пригніченню роботи системи АОЗ 
приділяють велике значення в патогенезі даної 
патології. Більшість серцево-судинних ускладнень, 
які виникають у хворих ІХС, пов’язані з розвитком 
артеріальних тромбозів, чому, в свою чергу, сприяє 
порушення ліпідного обміну. 

Отже, метою роботи було дослідити інтенсив-
ність процесу пероксидного окислення ліпідів, 
вивчити вміст загальних ліпідів у крові людей при 
ішемічній хворобі серця. 

Робота проведена сумісно з біохімічною лабо-
раторією лікарні СБЛ № 1 м. Дніпро. Всього було 
обстежено 16 чоловік віком від 30 до 45 років, які 
поділені на 2 групи: К – контрольна група відносно 
здорових людей, n=8, ІХС – пацієнти з діагнозом 
ішемічна хвороба серця, n=8. Кров брали у пацієн-
тів вранці, натще. Застосовували метод визначення 
ТБК – активних продуктів у плазмі та еритроцитах 
крові за Л.І. Андреєвою. Вміст загальних ліпідів у 
плазмі крові досліджували з використанням суль-
фо фосфорнованілінового реактиву. Статистич ну 
обробку результатів проводили за допомогою про-
грами Excel, використовуючи t-критерій Стьюдента.

Показано достовірне підвищення вмісту кінце-
вих продуктів ПОЛ у крові хворих на ІХС на 34 % 
порівняно з контрольною групою відносно здорових 
людей. Таким чином у хворих на ІХС спостеріга-
ється оксидативний стрес. З аналізу літературних 
джерел відомо, що це є скоріш наслідком тяжкості 
стану пацієнта, ніж механізмом виникнення пато-
логічних змін в організмі.

Оскільки у наш час добре відомо, що ризик ви-
никнення та прогресування ішемічної хвороби серця 
обумовлений порушенням ліпідного обміну, було 
досліджено вміст загальних ліпідів у плазмі крові.

Показано, що концентрація загальних ліпідів у 
плазмі крові у середньому підвищувалася на 13 % 
у хворих на дану патологію у порівнянні з контроль-
ною групою. Вірогідно це обумовлено тим, що по-
рушення ліпідного обміну пов’язано з дисліпідемі-
єю, яка проявляється у зміні рівня тригліцеридів, 
зростання вмісту ліпопротеїдів низької щільності, 
зміною рівня холестерину, тобто у даному випадку 
вміст загальних ліпідів у плазмі крові не достатньо 
повно відображає весь спектр змін ліпідного обмі-
ну та потребує додаткових досліджень. Деякі авто-
ри вважають, що підвищений вміст ЛПНЩ сприяє 
акумуляції холестеролу у клітинах макрофагаль-
ного типу шляхом прямого, не опосередкованого 
ендоцитозного транспорту холестеролу у клітину. 
У подальшому це індукує формування атероскле-
ротичної бляшки та посилення і подовження ПОЛ.

Отже, перебіг ішемічної хвороби серця супрово-
джується зростанням активності процесів регенера-
ції вільних радикалів. Дослідження ТБК-активних 
продуктів має певну діагностичну цінність, оскільки 
може відображати ефективність терапев тичних за-
ходів та глибину пошкодження клітин та тканин. 

бІоХІМІЧНІ ЗМІНИ В роТоВІЙ рІДИНІ ТА ТКАНИНАХ ПАроДоНТА  
осІб МоЛоДого ВІКУ З оЖИрІННЯМ 
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Ожиріння є глобальною проблемою сучасного 
суспільства (Farooqi S.I., 2011; Phillips C.M., 2012). 
За даними ВООЗ (WHO Fact sheet, 2018) 1,9 мі-
льярда людей у віці 18 років і старше страждають 

на надмірну вагу, з них 600 мільйонів хворі на 
ожиріння.

Метою дослідження було оцінити деякі показ-
ники ротової рідини молодих осіб із ожирінням до 
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ЕФЕКТ НАЗАЛьНої ТЕрАПІї ЛІПосоМАЛьНоЮ ФорМоЮ miR-101 
ПрИ ЕКсПЕрИМЕНТАЛьНІЙ ХВоробІ АЛьЦгЕЙМЕрА У ЩУрІВ
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МікроРНК – короткі некодуючі РНК, які беруть 
участь у посттранскрипційній регуляції експресії 
генів, впливаючи як на стабільність, так і на тран-
сляцію мРНК, та обумовлюють мовчання відповід-
них генів. Саме посиленій експресії гену протеїну 
попередника β-амілоїдного пептиду (АβРР) завдя-
чує локальний надлишок і агрегація β-амілоїдних 
пептидів (Аβ) у центральній нервовій системі при 
хворобі Альцгеймера (ХА). MiR-101 є ключовим 

оператором функції мРНКАβРР шляхом її деактива-
ції і, у такий спосіб, пригнічує синтезу АβРР. Метою 
дослідження було визначення антиамілоїдогенної 
та антизапальної дії miR-101 у відділах головного 
мозку тварин з експериментальною ХА.

Модель ХА у щурів-самців пізнього зрілого віку 
(14 міс.) створювали шляхом інтра-гіпокампально-
го введення 15 нМ агрегатів Human beta Amyloid 
1-40 protein (China Peptides Co., Ltd, China). Контр-

та після використання нанокристалічного діоксиду 
церію “Церера”. 

Клінічне обстеження проведено 154-ох осіб 
молодого віку (18–20 років) різної статі згідно до 
Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асо-
ціації про етичні принципи медичних досліджень, 
що проводяться на людях. Пацієнти були розділе-
ні на 4 групи відповідно до значення індексу маси 
тіла (ІМТ). 1 група – особи із нормальною вагою 
(ІМТ від 18,0–24,99 кг/см2) n=31; 2 група – особи із 
надлишковою масою тіла (ІМТ від 25–29,99 кг/см2) 
n=49; 3 група – особи із ожирінням І ступеня ІМТ 
(30–34,99 кг/см2) n=34; 4 група – особи із ожирінням 
ІІ ступеня (ІМТ 35–39,9 кг/см2) n=40. Оцінювання 
стоматологічного здоров’я проводилося за загаль-
ноприйнятою методикою, що включала об’єктивні 
та суб’єктивні методи обстеження. Рівень гігієни 
порожнини рота визначали за допомогою гігієніч-
ного індексу Grenn–Vermilion (OHI-S) та індексу 
зубної бляшки міжзубних проміжків за Lange ГІ 
(API). Індексну оцінку поширеності запального 
процесу у яснах визначали за допомогою папіляр-
но-маргінально-альвеолярного індексу (РМА) за 
С.Parma, індексу кровоточивості сосочків Saxer-
Muhlemann (PBI), ступінь ураження тканин паро-
донта оцінювали за комплексним періодонтальним 
індексом (КПІ) за Леусом. У ротовій рідині визна-
чали вміст вільної фукози (Шараев П.Н., 1997) та 
активність каталази (Королюк М.А., 1988). Лікуван-
ня проводили із застосуванням “Церера” по 20 
крапель на добу упродовж 10 днів. Статистична 
обробка здійснювалася у програмі Origin 8, аналі-
зувалася шляхом аналізу дисперсії (ANOVA), після 
чого проводяться post-hoc test Holm-Bonferroni 
procedure значення P<0,05 вважали статистично 
достовірним. 

У молодих осіб із ожирінням І та ІІ ступеня 
тяжкості визначалася вірогідно більша інтенсив-

ність та поширеність запальних процесів у слизовій 
оболонці альвеолярного паростка, про що свідчи-
ло вірогідне збільшення показника індексу PMA 
14,7±1,64 % та 16,8±1,5 % відповідно, порівняно із 
особами з надлишковою та нормальною вагою, де 
значення даних показників було у 1,75 та у 3 рази 
менше. У ротовій рідині молодих осіб із ожирінням 
І та ІІ ступеня тяжкості нами визначено достовірне 
зменшення активності каталази у 1,4 раза, порів-
няно з особами із нормальним ІМТ та надлишковою 
вагою. У ротовій рідині осіб ІІІ та IV груп визначено 
вірогідне збільшення вмісту вільної фукози, відпо-
відно 2,02±0,2 та 2,0±0,23 мкмоль/л, порівняно з 
особами з нормальним значенням ІМТ, де даний 
показник склав 0,9±0,19 мкмоль/л, що свідчить про 
підвищення процесів катаболізму фукопротеїнів. 
У групі молодих осіб після використання “Церера” 
визначали вірогідне зменшення запального про-
цесу у яснах, вірогідне підвищення активності ка-
талази та зменшення вмісту вільної фукози у ро-
товій рідині пацієнтів із ожирінням.

Отже, відповідно до результатів дослідження 
можна зробити висновки, що особи молодого віку 
з ІМТ˃30 кг/см2 є групою ризику виникнення за-
хворювань тканин пародонта. Інтенсивність ура-
ження тканин пародонта є надзвичайно високою 
серед осіб молодого віку, про що свідчить наяв-
ність генералізованих форм гінгівіту та пародон-
титу більше, ніж у 60 % обстежених, та наявність 
середнього та легкого ступеня ураження тканин 
пародонта у 74,6 % за періодонтальним індексом 
Леуса. Використання нанокристалічного діоксиду 
церію “Церера” молодим особам із ожирінням та 
надмірною вагою зменшувало розвиток оксида-
тивного стресу та деполімеризацію фукопротеїдів, 
про що свідчить вірогідне зростання активності 
каталази та зменшення вільної фукози у ротовій 
рідині.


