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РОЗВИТОК ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ ОРГАНІВ ПОРОЖНИНИ РОТА  
ЗА РІЗНИХ УМОВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Анотація: В статті розкриваються поняття «вільнорадикальні процеси» та «активні форми кисню», та роль віль-
норадикальних процесів у нормальній життєдіяльності живих організмів та у процесі розвитку патологічних процесів.  
В статті досліджується роль перекисного окиснення ліпідів у розвитку різноманітних патологічних процесів. Розглядають-
ся механізми та значення вільнорадикальних процесів у органах ротової порожнини за різних умов та експериментальна 
корекція вільнорадикальних процесів за допомогою меланіну та мультипробіотиків, що мають виражений антиоксидант-
ний ефект.

Аннотация: В статье раскрываются понятия «свободнорадикальные процессы» и «активные формы кислорода», 
а также роль свободнорадикальных процессов в нормальной жизнедеятельности живых организмов и в процессе раз-
вития патологических процессов. В статье исследуется роль перекисного окисления липидов в развитии различных 
патологических процессов. Рассматриваются механизмы и значение свободнорадикальных процессов в органах ро-
товой полости при различных условиях и экспериментальная коррекция свободнорадикальных процессов с помощью 
меланина и мультипробиотиков, имеющих выраженный антиоксидантный эффект.

Summary: The article covers the concepts of free radical processes and active forms of oxygen, and the role of free radi-
cal processes in the normal life of living organisms and in the development of pathological processes. The article investigates 
the role of lipid peroxidation in the development of various pathological processes. The mechanisms and values of free radical 
processes in the organs of the oral cavity under different conditions and experimental correction of free radical processes by 
melanin and multiprobiotics with pronounced antioxidant effect are considered.

Вступ. Окрім повного чотирьохелектронного 
відновлення молекули О2 до води в дихальному 
ланцюзі мітохондрій завжди відбувається і непо-
вне – одно-трьохелектронне відновлення з послі-
довним утворенням різних активних форм кисню 
(АФК), до яких відносяться вільний радикал-аніон 
супероксид, перекис водню Н2О2 і найбільш актив-
ний радикал – гидроксил НОJ. Донорами електро-
на можуть бути Fe2+, Сu+ або семіхінони, а також: 
H2O2, Fe2+, HO-, HOJ, Fe3+. Термін «АФК» ширший, 
ніж «вільні радикали кисню», оскільки крім остан-
ніх включає також молекули Н2О2, синглетний ки-
сень .О2, озон О3 і гіпохлорит HOCl. АФК генеру-
ються у всіх частинах клітини. Найбільший внесок 
вносить дихальний ланцюг мітохондрій, особливо 
при низькій концентрації АДФ. Важлива роль на-
лежить і системі цитохрома Р-450, локалізованої 
в ендоплазматичному ретикулумі. Беруть участь у 
цих процесах також ядерна мембрана та інші час-
тини клітини, при цьому АФК часто виникають не 
лише спонтанно, але і ферментативно (НАДФН-
оксидаза дихального вибуху в плазматичній мемб-
рані і ксантиноксидаза в гіалоплазмі). Концентрації 
АФК в тканинах невисокі: Н2О2 – 10-8 М, – 10-11 М, 

НОJ<10-11М. АФК спричиняють утворення органіч-
них гідропероксидів ROOH – ДНК, білків, ліпідів, 
а також малих молекул. ROOH утворюються і в 
реакції із звичайним молекулярним О2, за участю 
ферментів диоксигеназ або циклооксигеназ. ROOH 
за своєю структурою подібний до Н2О2 (R-O–O-H і 
Н-О-О-Н) і хімічно теж активні, при подальшому 
метаболізмі вони переходять у спирти, альдегіди, 
эпоксиди та інші окиснені сполуки. Утворення 
ROOH називають перекисним окисненням (перок-
сидацією), а сукупність описаних реакцій  імену-
ють окисною модифікацією молекул [1; 2]. 

АФК спричиняють в ліпідах, переважно в за-
лишках поліненасичених жирних кислот, ланцюго-
ві реакції з накопиченням ліпідних радикалів .LJ, 
пероксилів LOOJ, гідропероксидів LOOH і алкок-
силів LOJ. Виділяють такі стадії вільно-радикаль-
ного окиснення (ВРО) – це ініціація і продовження 
ланцюга, а реакція LOOH з Fe2+ створює її розга-
луження. Далі утворюються дієнові кон’югати, а 
потім мінорні метаболіти: малоновий діальдегід, 
етан, пентан та ін. Впродовж багатьох років пере-
кисне окиснення ліпідів (ПОЛ) вважали переваж-
но спонтанним (неферментативним) і неспеци-
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фічним процесом, що самоприскорюється, і йому 
надавали провідне значення в ОМ і її наслідках.  
Однак, потім стало ясно, що: 1) величезне зна-
чення мають і ферментативні реакції, що каталізу-
ються ліпооксигеназами і циклооксигеназами – ці 
ферменти призводять до утворення специфічних 
регуляторів – эйкозаноїдів; 2) у організмі голо-
вними продуктами ПОЛ є 4-гидроксиалкени типу 
С5Н9-СНОН-СН=СН-СНО; 3) велике значення має 
окисна модифікація (ОМ) і інших макромолекул – 
ДНК і білків, що посилено вивчається починаючи  
з 90-х років минулого століття [2, 3]. 

Механізм розвитку оксидативного стресу  
в різних тканинах. Загальновідомо, що будь-який 
адаптивний або патологічний процес відбувається 
на фоні утворення АФК та інтенсифікації вільно-
радикального окиснення біосубстратів. Надмір-
на продукція АФК або порушення нормального 
функціонування систем антиоксидантного захисту 
викликають посилене окиснювальне ушкоджен-
ня біомолекул, що призводить до розвитку окис-
нювального стресу та дисфункції клітин і тканин 
організму. Вважається, що посилення процесів 
перекисного окиснення вказує на порушення за-
хисно-пристосувальних реакцій організму на клі-
тинному рівні та гомеостазу в цілому. У роботах 
багатьох дослідників визначена роль перекисного 
окиснення ліпідів у нормальному та патологічно-
му функціонуванні клітин. Проте, на сьогоднішній 
день доведено, що в стані окиснювального стресу 
під дією АФК перекисному окисненню підляга-
ють не тільки ліпіди, а й, насамперед, білки плаз-
матичних мембран. Вважається, що негативний 
ефект окисно-модифікованих білків у клітинах 
пов’язаний із тим, що окисненні білки є джерелом 
вільних радикалів, які виснажують запаси клітин-
них антиоксидантів. In vitro показано, що продукти 
вільнорадикального окиснення білків призводять 
до окиснювального ураження ДНК. При цьому 
перекисне окиснення білків є не тільки пусковим 
механізмом патологічних процесів при стресі, а й 
найбільш раннім маркером окиснювального стре-
су. Динаміка змін продуктів перекисного окиснен-
ня білків є відображенням ступеня окиснюваль-
ного ураження клітин та резервно-адаптаційних 
можливостей організму [1; 4].

Процеси пероксидного окиснення відіграють 
важливу роль у метаболізмі всіх живих організмів. 
Розвиток цих процесів ініціюється активними фор-
мами кисню, серед яких, зокрема, перекис водню за 
оптимальних умов виконує роль сигнальної моле-
кули. Процеси пероксидного окиснення знаходять-
ся у динамічній рівновазі з функціонуванням добре 
розвиненої системи антиоксидантного захисту, яка 
представлена антиоксидантними ферментами та 
неферментними сполуками [1; 5; 6 ].

Посилення процесів пероксидного окиснен-
ня внаслідок накопичення АФК є неспецифічною 
відповіддю клітин на вплив негативних факторів,  
в результаті чого в них виникає оксидативний 
стрес. Надлишок АФК у клітинах спричиняє руй-
нування ліпідів, білків та нуклеїнових кислот, при-

зводячи до накопичення продуктів пероксидного 
окиснення. Зростання вмісту АФК активує систе-
му антиоксидантного захисту, що дозволяє живим 
організмам підтримувати окисно-антиоксидантний 
баланс та адаптуватися до змінених умов існування 
[2; 7].

ВРО – давній природній механізм деструкції, 
необхідний для подальшого оновлення клітин і 
тканин, їх пристосування до мінливих умов се-
редовища. Інша його біологічна функція – захист 
організму від інфекцій. Третя – участь в утворенні 
біологічно активних сполук, в тому числі проста-
гландинів. Фізіологічний рівень вільних радикалів 
в нормі завжди присутній в організмі. При багатьох 
видах патологій, що супроводжуються підвищеним 
рівнем вільних радикалів в організмі, інгібування 
ВРО антиоксидантами полегшує перебіг захворю-
вання [1; 8].

Завдяки дослідженням вітчизняних і зарубіж-
них вчених отримано дані, які розкривають важли-
ві молекулярні механізми канцерогенезу стосовно 
взаємодії електрофільних інтермедіатів хімічних 
канцерогенів з нуклеофільними центрами ДНК, зо-
крема з атомами азоту та кисню в молекулі гуаніну, 
а також відзначена важливість порушень оксидно-
го стану в патогенезі пухлинного росту. Згідно із 
сучасними уявленнями, радикальні форми кисню 
(РФК) та оксиду азоту (NO) є ключовими чинни-
ками уражень при дії на організм агентів фізичної 
і хімічної природи. Встановлено, що РФК, які ге-
неруються в мембранах клітин, можуть взаємо-
діяти з пуриновими основами ДНК та запускати 
тим самим молекулярні механізми канцерогенезу 
на стадії ініціації. В той же час деякі важливі ас-
пекти молекулярних механізмів канцерогенезу, 
спричиненого агентами хімічної і радіаційної при-
роди, щодо ролі РФК залишаються недостатньо 
вивченими. Ґрунтовних досліджень потребують та-
кож питання, пов’язані з вивченням кількісних та 
якісних кінетичних характеристик молекулярних 
переносників електронів мембран клітин, зокрема 
цитохрому Р-450, який генерує супероксидні ра-
дикал-аніони, а також залізосірчаних білків елек-
тронтранспортної системи мембран мітохондрій у 
зв’язку із здатністю NO активувати або гальмувати 
активність цих систем [2; 9].

Сучасна наука робить акцент на генетичних 
передумовах злоякісної трансформації, проте мало 
уваги приділяється неспецифічним механізмам 
генної регуляції. У зв’язку з цим частковий обме-
жений протеоліз гістонів може бути одним з фак-
торів, що впливає на структурно-функціональний 
стан хроматину. З іншого боку важливе значення у 
цій ланці регуляції матричних процесів надається 
перекисному окисненню ліпідів та його вторинно-
му продукту – малоновому диальдегіду (МДА). Він 
має здатність контролювати поділ і транскрипцій-
ну активність хроматину через утворення зшивок 
типу ДНК-ДНК та ДНК-білок. Разом з тим, інтен-
сивне ПОЛ супроводжується накопиченням дис-
ульфідних груп, які є активаторами ряду ядерних 
протеїназ. Результати дослідження ядерної проте-
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олітичної активності і ПОЛ за дії ряду генотоксич-
них факторів (радіації, хімічних канцерогенів, різ-
номанітних блокаторів матричних синтезів) дали 
можливість припустити існування взаємозв’язку 
між цими процесами [1; 9; 10].

Оксидативний стрес у оганах ротової порож-
нини. Вміст окисно-модифікованих білків (ОМБ) 
в слинних залозах щурів в умовах омепразол-інду-
кованої гіпергастринемії на 28 добу введення оме-
празолу збільшився в 1,33 разу порівняно з контр-
олем. Використання мультипробіотика «Симбітер 
ацидофільний» протягом 28 діб на тлі омепразол-
індукованої гіпергастринемії сприяло вірогідному 
зменшенню вмісту ОМБ в тканинах слинних залоз 
порівняно з контролем. Аналізуючи динаміку за-
стосування мультипробіотика «Симбітер ацидо-
фільний» на 7, 14, 21 добу експерименту отримали 
вірогідне зменшення вмісту ОМБ в слинних за-
лозах щурів порівняно з тваринами, яким вводили 
омепразол без корекції [11; 12; 13].

Вміст молекул середньої маси (МСМ) в слин-
них залозах щурів при 28-денному введені омепра-
золу збільшився в 1,32 разу порівняно з контролем. 
Це свідчить про розвиток ендотоксемії та суттєвих 
метаболічних розладів в слинних залозах щурів 
при тривалому введенні омепразолу. Аналізуючи в 
динаміці на 7, 14, 21, 28 доби експерименту вміст 
МСМ в тканинах слинних залоз щурів за умов ви-
користання мультипробіотика «Симбітер ацидо-
фільний» на тлі гіпергастринемії спостерігаємо 
зниження їх вмісту порівняно з тваринами без ко-
рекції [12].

Для дослідження вільнорадикальних процесів 
у слинних залозах за умов стимуляції секреції до-
слідним тваринам протягом 28 діб внутрішньооче-
ревинно вводили омепразол (“Sigma”, США) дозою 
14 мг/кг, гістамін (3 мг/кг) та карбахолін (10 мкг/кг) 
внутрішньоочеревинно окремо та в поєднанні. На 
28 день введення омепразолу підвищення вмісту 
окисно-модифікованих білків в тканинах слинних 
залоз порівняно з контролем склало в 1,33 разу, а за 
умов поєднаної дії гіпергастринемії та стимуляції 
секреції гістаміном та карбахоліном – у 1,46 разу 
та 1,39 разу відповідно порівняно з контролем. Це 
свідчить про активацію вільнорадикального окис-
нення в тканинах слинних залоз щурів в умовах 
тривалої гіпергастринемії та стимуляції секреції 
гістаміном та карбахоліном. Вміст молекул серед-
ньої маси в тканинах слинних залоз щурів також 
збільшився в 1,32 разу на 28 добу введення оме-
празолу, а за умов поєднаної дії гіпергастринемії та 
стимуляції секреції гістаміном та карбахоліном –  
у 1,43 разу та 1,39 разу відповідно порівняно  
з контролем. Це свідчить про розвиток ендотоксе-
мії та суттєвих метаболічних розладів в слинних 
залозах щурів за умов омепразол-індукованої гі-
пергастринемії та стимуляції секреції гістаміном 
та карбахоліном [14].

Вміст малонового диальдегіду у піднижньо-
щелепних слинних залозах щурів на 28 добу вве-
дення омепразолу був у 1,39 разу вище, ніж у 
контрольних щурів. Активність каталази в умовах 

омепразол-індукованої гіпергастринемії знизилась в  
1,47 разу, а активність супероксиддисмутази 
(СОД) – у 1,66 разу. Це свідчить про активацію 
ПОЛ, та виснаження ферментних антиоксидантних 
систем слинних залоз щурів за умов омепразол- 
індукованої гіпергастринемії. Корекція омепразол-
індукованої гіпергастринемії мультипробіотиком 
«Симбітер ацидофільний» приводить до збіль-
шення активності супероксиддисмутази в 1,4 разу,  
каталази – в 1,33 разу, а також до зниження вмісту 
МДА в 1,2 разу в тканинах слинних залоз, порівня-
но із щурами, що не отримували корекцію. Це свід-
чить про те, що застосування мультипробіотика 
«Симбітер ацидофільний» знижує процеси ПОЛ та 
підвищує активність ферментних антиоксидантних 
систем [12].

Корекція омепразол-індукованої гіпергастрине-
мії мультипробіотиком «Апібакт» приводить до до-
стовірного збільшення активності супероксиддис-
мутази в 1,65 разу, каталази – в 1,36 разу, а також до 
зниження вмісту МДА в 1,24 разу в тканинах слин-
них залоз, порівняно із щурами, що не отримува-
ли корекцію. Це свідчить про те, що застосування 
мультипробіотика «Апібакт» знижує процеси ПОЛ 
та підвищує активність ферментних антиоксидант-
них систем [15].

Експериментальна корекція гіпергастринемії 
меланіном приводить до достовірного збільшення 
активності супероксиддисмутази в 1,49 разу, ката-
лази – в 1,27 разу, а також до зниження вмісту МДА 
в 1,23 разу в тканинах слинних залоз, порівняно із 
щурами, що не отримували корекцію. Це свідчить 
про те, що застосування меланіну знижує процеси 
ПОЛ та підвищує активність ферментних антиок-
сидантних систем [16].

За умов глутамат-індукованого ожиріння 
встановлено достовірне підвищення вмісту ТБК-
реактантів, ОМБ та вмісту МСМ у тканинах під-
нижньощелепних слинних залоз дослідних щурів 
порівняно з контролем. За цих умов активність 
СОД та каталази вірогідно знижувалась порівняно 
з контролем. Отже, глутамат-індуковане ожиріння 
призводить до патологічних змін у тканинах під-
нижньощелепних слинних залоз щурів, а саме: 
дисбалансу про- та антиоксидантної систем та роз-
витку оксидативного стресу, що супроводжується 
ендотоксикозом [17; 18].

Встановлено, що вміст молекул середньої маси 
в м’яких тканинах пародонта при 28-денному вве-
дені омепразолу достовірно збільшився порівня-
но з контролем. Аналізуючи вміст МСМ в м’яких 
тканинах пародонта щурів за умов використання 
мультипробіотика «Симбітер ацидофільний кон-
центрований» за умов тривалого гіпоацидітету 
спостерігаємо достовірне зниження їх вмісту по-
рівняно з тваринами без корекції. При викорис-
танні мультипробіотика «Симбітер-омега» спосте-
рігаємо достовірне зниження їх вмісту порівняно  
з тваринами без корекції в 2,61 разу. Мультипро-
біотик «Симбітер-омега» в порівнянні з «Симбітер 
ацидофільний концентрований» також достовірно 
знизив вміст МСМ. Вміст окисно-модифікованих 
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протеїнів в м’яких тканинах пародонта щурів в 
умовах омепразол-індукованого гіпоацидітету на 
28 добу введення омепразолу збільшився в 3,58 
разу  порівняно з контролем. Використання муль-
типробіотиків «Симбітер ацидофільний концен-
трований» та «Симбітер-омега» протягом 28 діб на 
тлі омепразол-індукованого гіпоацидітету сприяло 
вірогідному зменшенню вмісту ОМБ в м’яких тка-
нинах пародонта порівняно з тваринами без корек-
ції. Встановлено, що мультипробіотик «Симбітер-
омега» більш ефективний, оскільки він в 1,29 разу 

достовірно знизив вміст ОМБ у порівнянні з «Сим-
бітер ацидофільний концентрований» [19]. 

Висновок. Отже, за умов розвитку різнома-
нітних патологічних процесів у тканинах органів 
порожнини рота відбувалась активація вільноради-
кальних процесів на фоні виснаження ферментних 
антиоксидантних систем. Експериментальна ко-
рекція вільнорадикальних процесів мультипробі-
отиками та меланіном знижувала їх інтенсивність 
та підвищувала активність ферментативних анти-
оксидантних систем.
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