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Метою дослідження було вивчення впливу довготривалого введення
омепразолу  на  тканини  органів  порожнини  рота  щурів.  Об’єктами
дослідження були  піднижньощелепні слинні залози, тканини пародонта та
кров щурів. Експерименти виконані на 29 щурах-самцях лінії Вістар, вагою
180-250г з дотриманням рекомендацій щодо проведення медико-біологічних
досліджень  згідно  з  Європейською   конвенцією.  Дослідним  тваринам
протягом 28 діб внутрішньоочеревинно вводили омепразол (“Sigma”, США)
у дозі 14 мг/кг. Контрольним щурам протягом 28 діб внутрішньоочеревинно
вводили 0,2 мл води для ін’єкцій. Нами встановлено, що вміст гастрину в
плазмі  крові  щурів  контрольної  групи  на  28  день  склав  59,0±35,5  пг/мл,
порівняно  з  дослідними  тваринами,  яким  вводили  протягом  28  діб
омепразол – 170,7±90,7 пг/мл. Таким чином тривале введення омепразолу
викликає  гіпергастринемію,  вплив  якої  на  метаболізм  тканин  органів
порожнини рота недостатньо вивчений. В гомогенаті тканин пародонта та
слинних  залоз  визначали  вміст  окисно-модифікованих  білків  (Дубинина
Е.Е.,  2008),  молекул  середньої  маси  (Габриэлян  Н.И.,  1983),  активність
протеаз  (Уголев  А.М.  та  ін.,  1969),  колагеназ  (Mandl  J.  et  al.,  1953),
антитриптичну  активність  (Веремеенко  К.М.  та  ін.,1988),  та  α-амілази
(Caraweay, 1959), орнітиндекарбоксилази (В.А. Храмов, 1997).

Нами встановлено, що вміст окисно-модифікованих білків в слинних
залозах  щурів  за  умов 28-денного  введення  омепразолу  збільшився  в  1,3
рази, а в тканинах пародонта – в 3,6 разів (р<0,05), вміст молекул середньої
маси  –  збільшився  в  1,32  та  в  1,06  разів  відповідно  (р<0,05).  В  умовах
омепразол-індукованої  гіпергастринемії  в  тканинах  слинних  залоз  щурів
загальна  протеолітична  активність  підвищилась  в  1,17  разів,  а
колагенолітична активність тканин пародонта зросла в 1,07 разів (р<0,05). В
той час як загальна антитриптична активність зменшилась в 1,35 та 1,4  рази
відповідно (р<0,05).  В умовах тривалого введення омепразолу в тканинах
слинних залоз щурів також підвищувалась активність α-амілази в 1,14 разів
(р<0,05)  та  орнітиндекарбоксилази  в  1,27  рази  (р<0,05)  порівняно  з
контролем. 

Таким чином, довготривале введення омепразолу викликає розвиток
патологічних змін в органах порожнини рота,  а саме:  активацію процесів
вільно-радикального  окиснення,  активацію  синтезу  регуляторних
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поліамінів,  α-амілази  та  призводить  до  розвитку  дисбалансу  протеїназно-
інгібіторного потенціалу за декомпенсаторним типом.

3 секція – Медична біохімія.


