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зи. також зменшилось накопичення в них ТБКАП порівняно з контрольною гру
пою, що свідчить про посилення антиоксидантного захисту і гальмування по
тенціальної можливості тканин пародонту до вільнорадикального окиснення.

Таким чином, нами доведено, що AM виявляє високу антиоксидантну та
мембраностабілізуючу дію при СП і є перспективним засобом для використан
ня в клінічній стоматології
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В наш час з’являється все більше даних відносно того, що показники функ

ціонування різних систем живих організмів відрізняються з правого та лівого
боку, як за фізіологічних, так і за патологічних умов, зокрема, по причині того,
що організм людини та тварини являє собою право-лівий диполь
(А.А.Дроздовская, 2001) і це зумовлює різний заряд правої та лівої половини
тіла. За результатами огляду літератури можливо стверджувати, що форму
вання право-ліво, асиметрії великою мірою зумовлене генетично (у хребетних
тварин відкрито близько ЗО генів, які впливають на розвиток право-лівої аси
метрії, а у людини клонований специфічний ген Z 'C B . локалізований в локусі
НТХ1 у Xq26 2 і мутації якого призводять до порушення право-ліаої орієнтації
органів тіла у просторі) (Marszalek et al.,1999: Н.Hamada et al., 2002). Крім того,
вчені підкреслюють важливість генетичних чинників у виникненні ліворукості в
ході ембріогенезу (А.М.Полюхсв 2000). Але_в літературі практично відсутні
дані стосовно право-лівої асиметрії системи крові.

Метою нашої роботи стало дослідити, чи існують особливості показників пе
риферійної крові (в'язкість крові, гематокрит, кількість еритроцитів, ШОЕ, кон
центрація гемоглобіну, перекисна та кислотна резистентність еритроцитів, де-
формованість мембрани еритроцитів, кількість лейкоцитів та тромбоцитів) у
людей в крові, яка отримана з правої та лівої кубітальної вени.

Як показали результати експерименту, по всіх вивчаємих параметрах у лю
дей відмічалася право-ліва асиметрія (найменших цифр вона досягала по
в'язкості крові та гематокриту), причому в одних випадках у однієї людини був
чітко виражений правий або лівий тип асиметрії, а іноді цей тип було неможли
во визначити, тому що одни показники у неї переважали справа, інші -  зліва.

Для інтерпретації отриманих результатів, можливо, слід враховувати, ким є
людина (правшою чи лівшою, чоловіком або жінкою), бо від цього значною
мірою будуть залежати величина та знак заряду з правої та лівої сторони тіла
(А.А.Дроздовская, 2002), тому що' Цифри-всіх вивчаємих нами показників в тій
чи іншій мірі визначаються саме зарядом мембран клітин крові та зовнішнього
середовища.
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