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та гомогенаті серця визначали активність супероксиддисмутази (СОД), 

каталази (Кат), концентрацію дієнових (ДК) та трієнових (ТК) кон’югатів. У 

сироватці крові визначали активність аланінамінотрансферази (АЛТ), 

аспартатамінотрансферази (АСТ), лужної фосфатази (ЛФ), вміст глюкози та 

загального білка. 

У контрольних НЕ тварин відмічено більший вміст ДК у серці, менший 

вміст Кат у крові та більший у серці, менший вміст глюкози крові, порівняно з 

ВЕ, що вказує на інтенсивніший метаболізм у НЕ. 

При ЕГ відзначено збільшення продуктів ПОЛ у сироватці крові 

(підвищилися ДК, більше у НЕ) та гомогенаті серця (збільшилися ТК, значніше 

у НЕ). Одночасно зросла активність антиоксидантної системи. В усіх тварин 

зросли ЛФ і глюкоза, зменшилася концентрація білка, активність 

амінотрансфераз. 

Висновки. ЕГ викликає пошкодження організму за оксидаційним 

механізмом. При цьому більше пошкодження відмічено у НЕ щурів. 
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Полінейропатії різного ґенезу впливають на перебіг різних захворювань, 

зокрема, стоматологічних. Для лікування онкологічних захворювань широко 

використовують протипухлинні препарати, зокрема, паклітаксел. Тривала 

хіміотерапія хворих призводить до розвитку токсичної нейропатії, 

пародонтального синдрому та патологічних змін в органах порожнини рота. 

Метою нашого дослідження було вивчити вплив токсичної нейропатії на 

стан про- та антиоксидантної системи тканин пародонта та слинних залоз 

щурів. 

 Експериментальні дослідження виконані на 31 білих нелінійних щурах 

обох статей масою 180-220 г, які були поділені на дві групи: контрольна (n=10) 

та дослідна (n=21). Дослідним тваринам 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.  

Упродовж експерименту тварини перебували на стандартному харчуванні 

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

залози щурів. У гомогенаті м’яких тканин пародонта та слинних залоз щурів 
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усіх груп визначали уміст ТБК-реактантів (Стальна І.Д., 1977), молекул 

середньої маси (Габріелян Н. І., 1983), окисно-модифікованих білків (Дубініна 

Е.Е., 1995) та активність каталази (Королюк М.А., 1988). 

Встановлено, що в тканинах пародонта та слинних залозах щурів за умов 

розвитку токсичної нейропатії вірогідно зростає вміст молекул середньої маси, 

окисно-модифікованих білків та ТБК-реактантів у порівнянні з контрольною 

групою, що свідчить про розвиток оксидативного стресу та ендотоксикозу. За 

цих умов, у тканинах пародонта тварин зростає активність антиоксидантної 

системи, про що свідчить достовірне збільшення активності каталази, а у 

слинних залозах - вірогідне зниження у порівнянні з контрольною групою. 

Таким чином, про- та антиоксидантний потенціал у тканинах пародонта та 

слинних залоз має різноспрямований характер: у тканинах пародонта він має 

компенсаторний характер, а у слинних залозах щурів – декомпенсаторний за 

умов інтраперітонеального введення паклітакселу. 

Отже, в тканинах пародонта тварин за умов токсичної нейропатії 

відбувається активація про- та антиоксидантної систем. У слинних залозах 

щурів за умов введення паклітакселу спостерігається зростання активності 

прооксидантної системи на тлі зниження активності антиоксидантної. 
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Відомо, що порушення локального метаболізму ліпідів є причиною 

виникнення цілої низки патологічних змін в ліпідтранспортній системі (ЛТС) 

організмі, і насамперед, патології серцево судинної системи. Ключовим 

механізмом використання тригліцеридів (ТГ) у тканинах є їх гідроліз під 

впливом ліпопротеїнліпази (ЛПЛ). Цей етап залежить від двох складових: 

потреби тканин в жирних кислотах та активності ЛПЛ. Встановлено, що на 

стан ліпідтранспортної системи впливає низка чинників, зокрема, фізичне 

навантаження.  

Для з’ясування патогенетичних механізмів порушень функціонування ЛТС 

при утилізації жирів у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС, 54 особи), та в 

групі добровольців (27 осіб) проводили загальноприйняті стандартні біохімічні 

дослідження та функціональний тест одноразового дозованного фізичного 

навантаження (ДФН) згідно з протоколами клінічних обстежень.  

Проведений нами аналіз динаміки ліпідного спектру у хворих на ІХС у 

відповідь на одноразове ДФН на 5-ій хвилині показав підвищення рівнів ТГ, 

ліпопротеїдів дуже низької (ХС ЛПДНЩ) і низької (ХС ЛПНЩ) щільності на 

фоні зниження ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ). З боку 

жирнокислотного профілю спостерігалося збільшення кількості насичених 

жирних кислот (НЖК) при зменшенні титру ω-6 та ω-3 поліненасичених 
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