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Досліджено вплив модуляторів факторів транскрипції NF-κB та Nrf2 на деполімеризацію біополіме-
рів позаклітинного матриксу пародонта в ранньому посттравматичного періоду після відтворен-
ня експериментальної черепно-мозкової травми (ЧМТ). Дослідження були проведені на 30 білих щу-
рах-самцях лінії Вістар масою 180-220 г, розподілених на 6 груп: 1-ша (хибнотравмовані тварини, 
контроль 1) – шкіру голови щурів стискали затискачем Мікуліча на одне клацання (під етерним на-
ркозом); 2-га – після моделювання експериментальної ЧМТ (контроль 2); тваринам інших груп після 
відтворення ЧМТ протягом 7-діб внутрішньочеревинно вводили модулятори транскрипційних чин-
ників: інгібітор ядерної транслокації NF-κB піролідиндитіокарбамат амонію в дозі 76 мг/кг, індуктор 
транскрипційного фактора Nrf2 диметилфумарат в дозі 15 мг/кг у 10% розчині диметилсульфок-
сиду, а також біофлавоноїди, що виявляють властивості інгібітора NF-κB та індуктора Nrf2, а са-
ме: епігалокатехін-3-галат в дозі 1 мг/кг і водорозчинну форму кверцетину (корвітин) у дозі 100 
мг/кг (10 мг/кг у перерахунку на кверцетин). Показано, відтворення ЧМТ супроводжується зрос-
танням у м’яких і кістковій тканині пародонта наприкінці раннього посттравматичного періоду (на 
7 добу) колагенолізу та деполімеризації протеогліканів і сіалоглікопротеїнів, про що свідчить збі-
льшення у гомогенаті цих тканин концентрації вільного оксипроліну, гексуронових кислот і N-
ацетилнейрамінової кислоти. Введення специфічних модуляторів транскрипційних чинників NF-κB і 
Nrf2 (піролідиндитіокарбамату амонію та диметилфумарату відповідно) та рослинних біофлавоно-
їдів епігалокатехіну-3-галату та кверцетину після моделювання ЧМТ істотно обмежує процеси 
деполімеризації макромолекул сполучної тканини м’яких і кісткової структур пародонта (колагену, 
протеогліканів, глікопротеїнів) з вивільненням і збільшенням концентрації їхніх мономерів (оксипро-
ліну, гексуронових і N-ацетилнейрамінової кислот). В статті порівнюється ефективність засто-
сування за умов експерименту специфічних модуляторів транскрипційних чинників NF-κB і Nrf2 та 
біофлавоноїдів. 
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Робота є фрагментом НДР «Роль транскрипційних факторів, системи циркадіанного осцилятора та метаболічних розла-
дів в утворенні та функціонуванні патологічних систем» (№ держреєстрації 0119U103898).  

Вступ 
Ушкодження головного мозку – основного ор-

гану, що забезпечує інтеграцію та регуляцію фі-
зіологічних процесів у організмі, впливає на про-
цеси реабілітації хворих з лицевою і закритою 
черепно-мозковою травмою (ЧМТ). Саме судинні 
порушення розглядаються як провідний етіологі-
чний чинник розвитку генералізованого пародо-
нтиту у пацієнтів з хронічною ішемією головного 
мозку, у анамнезі яких відмічаються перенесені 
ЧМТ [1]. 

В останні роки доведено зв’язок стану паро-
донта з розвитком системних захворювань, го-
ловним чином пов’язаних з розвитком системної 
запальної відповіді (СЗВ) – атеросклерозом, цу-
кровим діабетом 2-го типу, метаболічним синд-
ромом, ожирінням, сепсисом [2, 3]. Повідомля-
ється про асоціацію між пародонтитом та трав-
матичною хворобою [4, 5]. 

Нині відомо, що однією з провідних ланок па-
тогенезу СЗВ і ЧМТ є надмірно активація певних 
факторів транскрипції (зокрема, ядерного фак-
тора капа B – NF-κB [6, 7]. Наслідком цього є 
експресія генів гістолітичних ферментів (матрик-
сних металопротеїназ – MMPs), а також індукто-

рів оксидативно-нітрозативного стресу (проза-
пальних цитокінів, гострофазових білків, індуци-
бельної NO-синтази, молекул клітинної адгезії, 
циклооксигенази-2 та ін.). Все це сприяє дестру-
кції позаклітинного матриксу пародонта [8]. 

Раніше нами повідомлялося, що відтворення 
ЧМТ супроводжується збільшенням продукції 
супероксидного аніон-радикала у тканинах па-
родонта мітохондріальним і NADPH–залежними 
електронно-транспортними системами мікросом 
і NO-синтази, а також NADPH-оксидазою лейко-
цитів [9, 10]. При цьому було виявлено збіль-
шення показників нітрозативного стресу (актив-
ності індуцибельної NO-синтази, концентрації 
пероксинітритів). Відтворення ЧМТ супроводжу-
ється розвитком декомпенсованого ПОЛ у 
м’яких тканинах пародонта, зниженням у них ак-
тивності антиоксидантних ферментів –
супероксиддисмутази та каталази [10].  

Проте дія інгібіторів NF-κB та індукторів фун-
кціонально антагоністичної сигнальної системи 
Nrf2 / антиоксидант-респонсивний елемент у ме-
ханізмах деструкції сполучної тканини пародон-
та у посттравматичному періоді після ЧМТ за-
лишається нез’ясованою.  

Метою роботи було вивчення впливу модуля-
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торів факторів транскрипції NF-κB та Nrf2 на де-
полімеризацію біополімерів позаклітинного мат-
риксу пародонта в ранньому посттравматичного 
періоду після відтворення експериментальної 
ЧМТ середнього ступеня тяжкості. 

Матеріал та методи дослідження 
Дослідження були проведені на 30 білих щу-

рах-самцях лінії Вістар масою 180-220 г, розпо-
ділених на 6 груп: 1-ша (хибнотравмовані твари-
ни, контроль 1) – після виконання таких же мані-
пуляцій (проведення ефірного наркозу, фікса-
ція), що і в експериментальних серіях, за винят-
ком нанесення ЧМТ; 2-га – після моделювання 
експериментальної ЧМТ (контроль 2); тваринам 
інших груп після відтворення ЧМТ протягом 7-діб 
внутрішньочеревинно вводили модулятори 
транскрипційних чинників: інгібітор ядерної 
транслокації NF-κB піролідиндитіокарбамат 
амонію (“Sigma-Aldrich, Inc.”, США) в дозі 76 мг/кг 
[11], індуктор транскрипційного фактора Nrf2 
диметилфумарат (“Sigma-Aldrich, Inc.”, США) в 
дозі 15 мг/кг у 10% розчині диметилсульфоксиду 
[12], а також біофлавоноїди, що виявляють вла-
стивості інгібітора NF-κB та індуктора Nrf2, а са-
ме: епігалокатехін-3-галат (“Tocris Bioscience”, 
Велика Британія) в дозі 1 мг/кг [13] і водорозчин-
ну форму кверцетину (корвітин, ЗАТ НВЦ «Бор-
щагівський ХФЗ», Україна) у дозі 100 мг/кг (10 
мг/кг у перерахунку на кверцетин) [14]. Тваринам 
контрольних груп замість досліджуваних сполук 
внутрішньоочеревинно вводили 1 мл ізотонічно-
го розчину хлориду натрію. 

Модель ЧМТ середнього ступеня тяжкості 
відтворювали за рекомендаціями В.М. Єльсько-
го та С.В. Зябліцева [15]. При відтворенні «хиб-
ної» ЧМТ шкіру голови щурів стискали затиска-
чем Мікуліча на одне клацання (під таким же на-
ркозом). При виконанні всіх маніпуляцій керува-

лися принципами біомедичної етики. Для анес-
тезії використовували інгаляційний етерний нар-
коз. 

Після евтаназії тварин шляхом декапітаціїї 
(під етерним наркозом) виготовляли гомогенат 
м'яких тканин пародонта (ясна, періодонтальна 
зв’язка) та кісткової тканини альвеолярних від-
ростків щелеп. 

Колагеноліз оцінювали за концентрацією ві-
льного оксипроліну [16]. Рівень деполімеризації 
протеогліканів та глікопротеїнів оцінювали шля-
хом визначення їхніх компонентів – відповідно 
гексуронових кислот [17] та N-
ацетилнейрамінової кислоти [18]. 

Статистичну обробку результатів експериме-
нту проводили з використанням пакету програм 
Microsoft Office Excel з розширенням Real 
Statistics 2019. Для перевірки нормальності дис-
персій застосовували тест Shapiro-Wilk. У разі 
нормального розподілу для порівняння варіацій-
них рідів використовували Student's t-test для 
незалежних вибірок. При невідповідності рядів 
даних нормальному розподілу для статистичної 
обробки застосовували непараметричний метод 
–Mann-Whitney U-test. Проблему множинних по-
рівнянь вирішували за допомогою поправки 
Dunn-Šidák та Bonferroni, а при ненормальному 
розподілі –  Kruskal-Wallis H test. 

Результати дослідження та їх обговорення 
Моделювання ЧМТ супроводжувалося на 7-

му добу посттравматичного періоду деполімери-
зацією компонентів міжклітинного матриксу 
м’яких тканин пародонта: колагену, протеогліка-
нів та сіалоглікопротеїнів, що викликало зміни 
вмісту їхніх мономерів (табл. 1). Так, концентра-
ція вільного оксипроліну підвищувався у 2.01 ра-
за, гексуронових кислот – 1.55 раза, N-
ацетилнейрамінової кислоти – в 1.86 раза. 

Таблиця 1 
Вплив модуляторів транскрипційних чинників NF-капа B і Nrf2 на показники деполімеризації біополімерів  

позаклітинного матриксу м’яких тканин пародонта щурів після  
відтворення експериментальної черепно-мозкової травми (M+m, n=30) 

Групи дослідів Вільний оксипролін, 
мкмоль/г 

Гексуронові кислоти, 
мкмоль/г 

N-ацетилнейрамінова кислота, 
мкмоль/г 

Хибнотравмовані тварини (контроль 1) 4.17±0.32 2.07±0.20 5.62±0.25 
Моделювання ЧМТ (контроль 2) 8.38±0.22 * 3.20±0.06 * 10.44±0.28 * 
+ піролідиндитіокарбамат амонію 4.34±0.21 ** 2.38±0.18 ** 5.83±0.37 ** 
+ диметилфумарат 4.23±0.27 ** 2.24±0.09 ** 5.47±0.64 ** 
+ епігалокатехін-3-галат 5.29±0.40 ** 2.78±0.08 *,** 7.26±0.57 *,** 
+ кверцетин (корвітин) 5.47±0.21 *,** 2.53±0.15 ** 6.80±0.40 *,** 

Примітка (у табл. 1-2): * – р<0.05 порівняно з результатами 1-ї групи, ** – р<0.05 порівняно з результатами 2-ї групи. 

 
Раніше було показано, що ліпополісахарид-

індукована СЗВ збільшує у м’яких тканинах паро-
донта вміст як інтерстиційної колагенази та кола-
генази фібробластів (MMP-1), так і колагенази 
нейтрофілів (MMP-8) [19], що вважається марке-
ром переходу гострого запалення в хронічне. 

Показано, що біополімери сполучної тканини 
пародонта (особливо протеоглікани та глікопро-
теїни) виконують не тільки структурні функцію, 
але і регулюють водно-сольовий обмін, міжклі-

тинну сигналізацію, активність ростових факто-
рів, наприклад, фактора росту фібробластів [20]. 
Це стосується також продуктів деградації кола-
гену. У численних дослідах показано зв’язок між 
рівнем деполімеризації біополімерів сполучної 
тканини пародонта та морфологічними ознаками 
його хронічного запалення [8, 13, 19]. 

Застосування специфічних модуляторів фак-
торів транскрипції піролідиндитіокарбамату амо-
нію та  диметилфумарату після моделювання 
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ЧМТ вірогідно зменшувало на 7-му добу пост-
травматичного періоду вміст у м’яких тканинах 
пародонта вільного оксипроліну, гексуронових 
кислот і N-ацетилнейрамінової кислоти, який, 
відповідно, у 1.48 та 1.56 раза, в 1.26 та 1.30 ра-
за, в 1.44 та 1.48 раза був меншим за значення 
2-ї групи. 

Водночас введення біофлавоноїдів епігало-
катехіну-3-галату та кверцетину після відтворен-
ня ЧМТ також достовірно зменшувало у м’яких 
тканинах пародонта концентрацію вільного ок-
сипроліну, гексуронових кислот і N-
ацетилнейрамінової кислоти, яка, відповідно, в 
1.37 та 1.35 раза, в 1.13 та 1.21 раза, в 1.31 та 
1.35 раза поступалася відповідним результатам 
2-ї групи. 

Порівняння варіаційних рядів при застосу-
ванні епігалокатехіну-3-галату та кверцетину між 
собою не виявило різниці в концентрації оксип-
роліну в м’яких тканинах пародонта. Проте зна-
чення цього показника при введенні біофлавоно-
їдів істотно відрізнялося від даних при застосу-
ванні специфічних модуляторів активації транс-
крипційних чинників. Так, при призначенні епіга-
локатехіну-3-галату за умов експерименту вміст 
вільного оксипроліну у м’яких тканинах пародон-
та перевищував результат групи з введенням 
диметилфумарату в 1.25 раза (P<0.05), а при 
застосуванні кверцетину – в 1.26 раза (P<0.01) 
значення групи з використанням піролідиндитіо-

карбамату амонію та в 1.29 раза (P<0.01) – ре-
зультат групи з використанням диметилфумарату. 

Порівняння одержаних  результатів при за-
стосуванні епігалокатехіну-3-галату та кверцети-
ну між собою не виявило різниці в концентрації 
гексуронових кислот в м’яких тканинах пародон-
та. Проте при призначенні епігалокатехіну-3-
галату за умов експерименту вміст гексуронових 
кислот у м’яких тканинах пародонта в 1.24 раза 
(P<0.01) перевищував результат групи з вве-
денням диметилфумарату. 

Водночас множинне порівняння варіаційних 
рядів при застосуванні епігалокатехіну-3-галату 
та кверцетину між собою та з результатами ви-
користання специфічних модуляторів активації 
транскрипційних чинників (піролідиндитіокарба-
мату амонію та диметилфумарату) не виявило 
різниці в концентрації N-ацетилнейрамінової ки-
слоти у м’яких тканинах пародонта. 

Відтворення ЧМТ, за нашими даними, супро-
воджувалося на 7-му добу посттравматичного 
періоду також деполімеризацією компонентів 
міжклітинного матриксу кісткової тканини паро-
донта: колагену, протеогліканів та сіалоглікопро-
теїнів, що викликало зміни вмісту їхніх мономе-
рів (табл. 2). Так, за цих умов концентрація віль-
ного оксипроліну підвищувався вдвічі, гексуро-
нових кислот – 1.60 раза, N-ацетилнейрамінової 
кислоти – в 2.19 раза. 

Таблиця 2 
Вплив модуляторів транскрипційних чинників NF-капа B і Nrf2  

на показники деполімеризації біополімерів позаклітинного 
 матриксу кісткової тканини пародонта щурів після  

відтворення експериментальної черепно-мозкової травми (M+m, n=30) 

Групи дослідів Вільний оксипролін, 
мкмоль/г 

Гексуронові кислоти, 
мкмоль/г 

N-ацетилнейрамінова кислота, 
мкмоль/г 

Хибнотравмовані тварини (контроль 1) 3.50±0.27 2.18±0.10 3.29±0.60 
Моделювання ЧМТ (контроль 2) 6.99±0.08 * 3.49±0.08 * 7.21±0.28 * 
+ піролідиндитіокарбамат амонію 3.38±0.26 ** 2.07±0.09 ** 3.36±0.37 ** 
+ диметилфумарат 3.60±0.27 ** 2.04±0.11 ** 3.35±0.46 ** 
+ епігалокатехін-3-галат 4.60±0.28 *,** 2.46±0.17 ** 4.54±0.32 ** 
+ кверцетин (корвітин) 4.60±0.22 *,** 2.38±0.17 ** 4.22±0.33 ** 

 
Призначення специфічних модуляторів фак-

торів транскрипції піролідиндитіокарбамату амо-
нію та  диметилфумарату після моделювання 
ЧМТ вірогідно зменшувало на 7-му добу пост-
травматичного періоду вміст у кістковій тканині 
пародонта вільного оксипроліну, гексуронових 
кислот і N-ацетилнейрамінової кислоти, який, 
відповідно, у 1.52 та 1.49 раза, в 1.41 та 1.42 ра-
за, в 1.53 та 1.54 раза був меншим за значення 
2-ї групи. 

При цьому введення біофлавоноїдів епігало-
катехіну-3-галату та кверцетину після відтворен-
ня ЧМТ також достовірно зменшувало у кістковій 
тканині пародонта концентрацію вільного оксип-
роліну, гексуронових кислот і N-
ацетилнейрамінової кислоти, яка, відповідно, в 
1.34 обидва, в 1.30 та 1.32 раза, в 1.37 та 1.42 
раза поступалася відповідним результатам 2-ї 
групи. 

Порівняння варіаційних рядів при застосу-
ванні епігалокатехіну-3-галату та кверцетину між 
собою не виявило різниці в концентрації оксип-
роліну в кістковій тканині пародонта. Проте зна-
чення цього показника при введенні біофлавоно-
їдів, як і при дослідження м’яких тканин пародо-
нта, суттєво відрізнялося від даних при застосу-
ванні специфічних модуляторів активації транс-
крипційних чинників. Так, при призначенні епіга-
локатехіну-3-галату за умов експерименту вміст 
вільного оксипроліну в альвеолярній кістці пере-
вищував результат групи з введенням піроліди-
ндитіокарбамату амонію в 1.36 раза (P<0.01) та 
з введенням диметилфумарату – в 1.28 раза 
(P<0.05). 

Водночас множинне порівняння варіаційних 
рядів при застосуванні епігалокатехіну-3-галату 
та кверцетину між собою та з результатами ви-
користання специфічних модуляторів активації 
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транскрипційних чинників (піролідиндитіокарба-
мату амонію та диметилфумарату) не виявило 
різниці в концентрації гексуронових і N-
ацетилнейрамінової кислот у кістковій тканині 
пародонта за умов експерименту. 

Отримані результати підтверджують точку 
зору, що деструкція біополімерів сполучної тка-
нини є NF-κB-залежним процесом. Дійсно, саме 
з цим транскрипційним чинником пов’язана ак-
тивація MMPs, зокрема, колагенази 1 і 3, жела-
тинази В та стромелізину. Сайти NF-κB розмі-
щуються у промоторній ділянці MMPs 1, 7, 9, 13, 
що продукуються моноцитами / макрофагами, а 
також фібробластами [21, 22]. Тобто, NF-κB-
залежний  біосинтез і активація колагеназ 1 і 3 
та желатинази В викликає колагеноліз, а матри-
лізину – деполімеризацію протеогліканів.  

Остеопротективну дію піролідиндитіокарба-
мату амонію також пов’язують зі зниженням ак-
тивності кислої фосфатази та її кісткової ізофо-
рми, що вважаються маркерами кісткової резор-
бції. Водночас зменшується деполімеризація ко-
лагену, протеогліканів та сіалоглікопротеїнів у 
кістках зі збільшенням їхньої щільності та міцно-
сті [23]. 

Здатність піролідиндитіокарбамату амонію та 
диметилфумарату обмежувати окисно-
нітрозативний стрес та деструкцію сполучної 
тканини пародонта обмежується суттєвою побі-
чною дію цих ксенобіотиків. Зокрема, піролідин-
дитіокарбамат амонію виявляє гено-, канцеро- 
та тератогенну та нейротоксичну дію  [24, 25], а 
диметилфумарат обумовлює розвиток тяжких 
імунопатологічних процесів та розладів з боку 
шлунково-кишкового тракту [26]. Тому інтерес 
викликає доведена нами ефективність застосу-
вання нетоксичних рослинних біофлавоноїдів 
епігалокатехіну-3-галату та кверцетину, що по-
зитивно впливають на транскрипційні чинники 
NF-κB і Nrf2.  

Висновки 
1. Відтворення ЧМТ супроводжується зрос-

танням у м’яких і кістковій тканині пародонта на-
прикінці раннього посттравматичного періоду (на 
7 добу) колагенолізу та деполімеризації протео-
гліканів і сіалоглікопротеїнів, про що свідчить 
збільшення у гомогенаті цих тканин пародонта 
концентрації вільного оксипроліну, гексуронових 
кислот і N-ацетилнейрамінової кислоти. 

2. Введення специфічних модуляторів транс-
крипційних чинників NF-κB і Nrf2 (піролідиндитіо-
карбамату амонію та диметилфумарату відпові-
дно) та рослинних біофлавоноїдів епігалокатехі-
ну-3-галату та кверцетину, що модулюють акти-
вність названих факторов транскрипції, після 
моделювання ЧМТ істотно обмежує процеси де-
полімеризації макромолекул сполучної тканини 
м’яких і кісткової структур пародонта (колагену, 
протеогліканів, глікопротеїнів) з вивільненням і 
збільшенням концентрації їхніх мономерів (окси-
проліну, гексуронових і N-ацетилнейрамінової 

кислот).  
3. Введення біофлавоноїдів епігалокатехіну-

3-галату та кверцетину за ефективністю пригні-
чувати деполімеризацію макромолекул сполуч-
ної тканини м’яких структур пародонта за умов 
експерименту дещо поступається специфічним 
модуляторам активації транскрипційних чинників 
(піролідиндитіокарбамату амонію та диметил-
фумарату). 

4. Введення біофлавоноїдів епігалокатехіну-
3-галату та кверцетину менш ефективно пригні-
чує колагеноліз у кістковій тканині пародонта за 
умов експерименту, ніж застосування специфіч-
них модуляторів активації транскрипційних чин-
ників (піролідиндитіокарбамату амонію та диме-
тилфумарату). 

5. Дія біофлавоноїдів епігалокатехіну-3-
галату та кверцетину на процеси деполімериза-
ції протеогліканів та сіалоглікопротеїнів у кістко-
вій тканині пародонта за умов експерименту іс-
тотно не відрізняється від такої при застосуванні 
специфічних модуляторів активації транскрип-
ційних чинників (піролідиндитіокарбамату амо-
нію та диметилфумарату). 
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Summary 
MODULATORS OF THE TRANSCRIPTION FACTORS NF-KAPA B AND NRF2 AS A MEANS RESTRICTING THE DESTRUCTION OF 
THE PERIODONTAL EXTRACELLULAR MATRIX IN RATS AFTER EXPERIMENTAL CRANIOCEREBRAL INJURY 
Nazarenko S.M., Kostenko V.O. 
Key words: transcription factors NF-κB and Nrf2, bioflavonoids, periodontium, traumatic brain injury, extracellular matrix, collagenolysis, 
proteoglycans, sialoglycoproteins. 

This paper describes the effect of NF-κB and Nrf2 transcription factor modulators on the depolymerization 
of periodontal extracellular matrix biopolymers in the early post-traumatic period following the modeling of an 
experimental traumatic brain injury (TBI). The study was conducted on 30 white Wistar male rats weighing 
180-220 g, divided into 6 groups: the 1st (pseudo-traumatized animals, control 1) the scalp of the rats was 
pinched with a Mikulicz clamp for one click (under ether anesthesia); the 2nd included animals after the ex-
perimental TBI modeling (control 2); rats of other groups after the TBI modeling were intraperitoneally in-
jected with the following modulators of transcription factors for 7 days: ammonium pyrrolidine dithiocar-
bamate, an inhibitor of nuclear translocation of NF-κB, in a dose of 76 mg/kg, dimethyl fumarate, an inducer 
of the transcription factor Nrf2, in a dose of 15 mg/kg in a 10% solution of dimethyl sulfoxide, and bioflavon-
oids possessing NF-κB inhibitor and Nrf2 inducer properties, namely: epigallocatechin-3-gallate in a dose of 
1 mg/kg and a water-soluble form of quercetin (corvitin) in a dose of 100 mg/kg (10 mg/kg in terms of 
quercetin). The study has shown that the TBI modeling manifests an increase in collagenolysis and depoly-
merization of proteoglycans and sialoglycoproteins in the periodontal soft and bone tissue at the end of the 
early post-traumatic period (on the 7th day) as evidenced by the growth in the concentration of free 
oxyproline, hexuronic acids and N-acetylneuraminic acid in the homogenate of these tissues. The admini-
stration of specific modulators of the transcription factors NF-κB and Nrf2 (ammonium pyrrolidine dithiocar-
bamate and dimethyl fumarate, respectively) and herbal bioflavonoids (epigallocatechin-3-gallate and 
quercetin) after modeling TBI significantly inhibits the processes of depolymerization of macromolecules in 
the connective tissue of periodontal soft and bone structures (collagen, proteoglycans, glycoproteins) with 
the release and increase in the concentration of their monomers (oxyproline, hexuronic and N-
acetylneuraminic acids). The article compares the effectiveness of the use of specific modulators of tran-
scription factors NF-κB and Nrf2 and bioflavonoids under experimental conditions. 

 
 
 
 


