
Таким образом, сравнительный патоморфологический анализ биоптатов СОПР 

больных ССД местно леченых и нелеченых обнаружил морфологические признаки 

положительного влияния местного лечения унитиолом на морфо-функциональное состояние 

эпителия, субэпителиальной базальной мембраны, сосудов микроциркуляторного русла, 

расположенных в сосочках собственного слоя СОПР и коллагеновых волокон, близко 

прилежащих к субэпителиальной базальной мембране участков собственного слоя СОПР. 

Результаты морфологического исследования свидетельствуют о благо приятном 

эффекте унитиола у больных ССД. 
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Пародонтит ‒ поширене захворювання тканин пародонта. Однією із складових 

симптомокомплексу пародонтиту у хворих є деструкція кісткової тканини пародонта. Тому 

виникає необхідність подальшого дослідження в ній процесів мінерального обміну при 

експериментальному пародонтиті. 

В комплексному лікуванні захворювань тканин пародонта застосовують різноманітні 

лікарські засоби, серед яких в останній час більшу перевагу надають препаратам рослинного 

походження [5,7]. До таких відносяться нові вітчизняні препарати ‒ мазь альтанова (МА) і 

таблетки альтану. Вони проявляють виражені антиоксидантні, протизапальні, антимікробні та 

репаративні властивості [9, 10]. Важливо зазначити, що МА не має алергизуючої, 

імунотоксичної, подразнюючої дії, вона практично не токсична [2]. Нами встановлена 

лікувальна дія МА при спонтанному пародонтиті у щурів [8], однак мазь недостатньо 

корегувала порушення мінерального складу кісткової тканини щелеп. Це обумовило мету 

наступного етапу нашої роботи ‒ вивчити вплив альтанової мазі на мінеральний обмін 

кісткової тканини пародонта у щурів із спонтанними пародонтитом (СП) при її комбінованому 

застосуванню з альтаном всередину. 

Матеріали та методи. Досліди виконані на 55 білих статевозрілих щурах масою 200-

240 г.  Тварин  утримували  в стандартних  умовах  віварію. Всі  тварини  були  поділені  на  5 

груп: 1 група ‒ інтактні тварини, 2 група ‒ тварини із СП, 3 групу склали щури із СП, яким 

накладали на ясна твердіючу пов’язку з МА (Патент України №99063431). В якості контролю  

на  маніпуляції  ми   використовували   тварин   із  СП  (4  група,  плацебо),   яким  
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накладали на ясна твердіючу пов'язку без препарату і вводили через зонд розчинник альтану. 

Щурам 5 групи проводили комбіноване лікування СП, яке включало місцеву терапію з 

накладанням МА на ясна щурів і загальну ‒ з застосуванням альтану всередину. Водний 

розчин альтану готували із таблеток альтану з додаванням твіну-20 і вводили щурам в шлунок 

через зонд в дозі 1 мг/кг. Лікувальні пов’язки накладали під ефірним рауш-наркозом, після 

чого щурів 2 год. утримували від приймання їжі та води. Курс лікування складав 10 днів. 

Евтаназію щурів проводили шляхом знекровлення через добу після завершення лікування. 

З метою оцінки ступеня мінералізації кісткової тканини досліджували вміст кальцію і 

фосфору в нижньощелепній кістці, її зольність, щільність і мінеральну насиченість [1, 3, 4]. У 

сироватці крові визначали вміст кальцію за допомогою набору “Лахема”. 

Статистичну обробку проводили з використанням критерію Ст’юдента. 

Результати дослідження та обговорення. У кістковій тканині нижньої шелепи щурів 

із СП вірогідно знижувався вміст кальцію, щільність і мінеральна насиченість у порівнянні з 

показниками інтактних тварин, спостерігалась тенденція до зниження коефіцієнту Са/Р 

(табл.1), що свідчить про порушення процесів мінералізації в ній. При цьому вміст фосфору в 

досліджуваній групі суттєво не відрізнявся відносно показників інтактних тварин. 

 
Таблиця 1 

Стан мінерального обміну кісткової тканини пародонта в щурів із СП на фоні 

комбінованого лікування МА і альтаном (М±m) 

Показники 

Інтактні 

(n=13) 

Спонтанний 

пародонтит 

(n=13) 

МА 

(n=10) 

Плацебо 

(n=9) 

Комбіноване 

лікування 

(n=10) 

Кальцій, ммоль/г 4,46±0,05 4,23±0,05* 4,39±0,05** 4,19±0,07* 4,42±0,04**/*** 

Фосфор, ммоль/г 3,70±0,06 3,62±0,05 3,66±0,09 3,56±0,08 3,65±0,04 

Коефіцієнт Са/Р 1,20±0,02 1,16±0,01 1,19±0,02 1,18±0,02 1,21±0,02** 

Щільність кістки, г/см3 1,81±0,02 1,76±0,01* 1,78±0,02 1,74±0,02* 1,80±0,02*** 

Мінеральна насиченість,  

мг/мм3 
1,30±0,05 1,24±0,01* 1,28±0,01** 1,22±0,02* 1,29±0,02**/*** 

Зольність,% 71,3±0,4 70,1±10,4 70,2±0,6 69,5±0,5* 70,3±0,3 

Примітки: n ‒ кількість тварин у групі; Р<0,05 по відношенню до показників * ‒ інтактних тварин, ** ‒ 

щурів із спонтанним пародонтитом, *** ‒ тварин з плацебо. 

 

Застосування МА у формі твердіючої пов’язки на ясна щурів приводило до поліпшення 

стану кісткової тканини: вірогідно підвищувався вміст кальцію і мінеральна насиченість (табл. 

1). 

У тварин 4 групи (СП+плацебо) спостерігались зміни стану мінерального обміну 

кісткової тканини пародонта аналогічні до таких, які були у тварин із СП (табл.1), а також 

знижувалась її зольність. 

Комбіноване  лікування  СП  приводило  до  покращення  стану  мінерального  обміну 
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кісткової тканин пародонта, як і монотерапія МА, але було більш ефективним: збільшувався 

вміст кальцію і мінеральна насиченість відносно показників щурів обох контрольних груп. 

Препарати нормалізували щільність нижньощелепної кістки у порівнянні з показниками 

тварин з плацебо, у зв’язку з чим запобігали розвитку остеопорозу кісткової тканини. Відомо, 

що одним із важливих критеріїв метаболізму кісткової тканини є коефіцієнт Са/Р, на основі 

якого деякою мірою можна аналізувати функціональний зв’язок білка органічної матриці з 

мінеральною фазою кістки [6]. У тварин, у яких застосовували МА у комбінації з альтаном 

всередину, підвищувався коефіцієнт Са/Р у порівнянні з показниками тварин із СП і з плацебо. 

Поліпшення процесів мінералізації кісткової тканини пародонта під впливом препаратів 

пов’язано з їх антиоксидантними та мембранопротекторними властивостями [10, 11]. Нами 

показано, що монотерапія СП альтановою маззю підвищує антиоксидантний захист в тканинах 

пародонту, чим зменшує руйнівну дію продуктів вільнорадикального окислення на його 

клітини і деструктивні зміни [8]. 

Встановлено, що у щурів 4 групи, яких використовували в якості контролю на 

маніпуляції, деструктивні процеси кісткової тканини пародонта супроводжувались 

гіперкапьціемією (вміст кальцію в сироватці крові 2,51±0,09 ммоль/л, проти 2,21±0,10 ммоль/л 

у інтактних тварин, р<0,05). Застосування МА тільки місцево не впливало на цей показник. 

При її комбінованому застосуванні з альтаном всередину спостерігалась нормалізація цього 

показика (2,18±0,09 ммоль/л, проти 2,51±0,09 ммоль/л у контрольних тварин, р<0,05). 

Таким чином, застосування МА в комбінації з альтаном всередину покращувало в 

більшому ступені, ніж монотерапія МА процеси мінералізації кісткової тканини пародонта 

при СП: підвищувались вміст кальцію, мінеральна насиченість і щільність кістки, 

нормалізувався коефіцієнт Са/Р. Результати дослідження обгрунтовують доцільність 

подальшого вивчення препаратів альтану з метою їх впровадження в стоматологічну практику. 
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