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ВПЛИВ ОРАЛЬНИХ АПЛІКАЦІЙ
ПЕРОКСИДНОЇ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ
НА СТАН ТКАНИН РОТОВОЇ
ПОРОЖНИНИ ЩУРІВ
Мета. Дослідити патогенетичний вплив оральних аплікацій
пероксидної соняшникової олії (ПСО) на стан тканин ротової порожнини.
Методи. Пероксидацію соняшникової олії здійснювали при
плюс 150 °С в присутності Н 2О2. Оральні аплікації ПСО
(0,5 мл на щура в день) здійснювали 3 і 5 днів. Після евтаназії тварин на 4-й і 6-й дні в слизовій щоки і в яснах визначали активність еластази, каталази, уреази, лізоцима і вміст
МДА. Розраховували антиоксидантно-прооксидантний індекс АПІ (каталаза/МДА) і визначали ступінь дисбіозу (уреаза/лізоцим).
Результати. Після оральних аплікацій ПСО в слизовій щоки
збільшується активність еластази, уреази, вміст МДА,
ступінь дисбіозу, а в яснах збільшується активність уреази, ступінь дисбіозу. Активність лізоцима знижується під
впливом ПСО в обох тканинах. Аплікації ПСО знижують
індекс АПІ в слизовій щоки і після 3-х днів аплікацій в яснах,
але підвищують цей індекс в яснах через 5 днів.
Заключення. Оральні аплікації ПСО викликають розвиток
дисбіозу в слизовій щоки і в яснах, але запалення лише в слизовій щоки.
Ключові слова: пероксидна соняшникова олія, ротова порожнина, запалення, дисбіоз, антиоксидантна система.
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ВЛИЯНИЕ ОРАЛЬНЫХ АППЛИКАЦИЙ
ПЕРОКСИДНОГО ПОДСОЛНЕЧНОГО
МАСЛА НА СОСТОЯНИЕ ТКАНЕЙ
РОТОВОЙ ПОЛОСТИ КРЫС
Цель. Опредедить патогенное влияние оральных аппликаций переокисленного подсолнечного масла (ППМ) на состояние тканей полости рта.
Методы. Пероксидацию подсолнечного масла осуществляли при плюс 150 °С в присутствии Н 2О2. Аппликации переоксиленного подсолнечного масла (ППМ) осуществляли на
ткани полости рта в течение 3 и 5 дней. В слизистой щеки
и в десне определяли активность эластазы, каталазы,
уреазы, лизоцима и содержание МДА. Рассчитывали антиоксидантно-прооксидантный индекс АПИ и степень дисбиоза.
Результаты. Установлено повышение в слизистой щеки
уровня эластазы и МДА после аппликаций ППМ, а в десне,
наоборот, снижение этих показателей. Индекс АПИ снижается в слизистой щеки под влиянием ППМ. Аппликации
ППМ увеличивают активность уреазы, степень дисбиоза и
снижают активность лизоцима.
Заключение. Оральные аппликации ППМ вызывают развитие дисбиоза в слизистой щеки и в десне, однако воспаление только в слизистой щеки.
Ключевые слова: переокисленное масло, полость рта, воспаление, дисбиоз, антиоксидантная система.

A. V. Markov, Iu. Z. Labush, I. P. Dvulit,
*A. P. Levitsky
Lviv National Medical University named
after Danylo Galytskij
*State Establishment «The Institute of Stomatology
and Maxillo-Facial Surgery of the National Academy
of Medical Science of Ukraine»

INFLUENCE OF ORAL APPLICATIONS
OF PEROXIDE OF SUNFLOWER OIL
IN THE CONDITION OF THE TISSUES
OF THE ORAL CAVITY OF RATS
ABSTRACT
The aim. To determine the effect of oral applications of the peroxide sunflower oil (PSO) on the state of the rat month tissues.
The materials and methods. The ordinary sunflower oil and the
same oil after heat (+ 150 °C) treatment I the presence of 1,5 %
hydrogen peroxide (30 %) were used. Application of the oils
(0.5 g per rat) for 3 and 5 days. After rat killing on the 4 th or 6th
day, the content of malondialdehyde (MDA), the activities o
elastase, urease, catalase and lysozyme were determined in the
cheek mucosa and gum homogenates. The degree of dysbiosis
was calculated by the ratio of the relative activities of urease
and lysozyme. The antioxidant-prooxidant API index was calculated from the ratio o catalase activity and MDA content.
The findings. Oral applications of PSO cause of decrease the
levels of elastase and MDA in the cheek mucosa, but decrease
levels o there indices in the gum. Applications of PSO increase
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the activity of urease, the degree of dysbiosis, but decrease the
activity of lysozyme in both tissues.
The conclusion. Oral application of PSO cause the dysbiosis in
cheek mucosa and gum, but the inflammation only in cheek mucosa.
Key words: peroxide sunflower oil. Month, inflammation,
dysbiosis, antioxidant system.

В процесі тривалого зберігання і, особливо, за
умов термічної обробки в харчових жирах відбувається утворення вільних радикалів, пероксидів, альдегідів, кетонів та інших речовин, які мають токсичні
властивості [1, 2]. При введенні жирів з наявністю
продуктів пероксидації в організмі спостерігаються
патологічні зміни в шлунково-кишковому тракті і в
печінці [3-5].
В наших попередніх роботах [6, 7] була показана
токсична дія пероксидної сояшникової олії (ПСО) на
тканини ротової порожнини щурів за умов тривалого
(60 днів) її споживання.
Мета цього дослідження. Вивчення короткочасового впливу ПСО на стан мʼяких тканин ротової
порожнини в умовах оральних аплікацій.
Матеріали і методи дослідження. ПСО отримували шляхом нагрівання рафінованої соняшникової
олії при температурі 150 °С на протязі 60 хвилин в
присутності 1,5 % пероксиду водню (Н2О2, 30 %-ний).
Експерименти було проведено на 25 білих щурах лінії
Вістар (самиці, 12 місяців, середня жива маса 220 г),
розподілених на 5 рівних груп: 1-а – контроль, отримувала стандартний раціон віварія, 2-а – отримувала

такий же раціон, але кожному щуру щоденно на протязі 3-х днів робили аплікації 0,5 мл соняшникової
олії, 3-я група отримувала оральні аплікації по 0,5 мл
ПСО на протязі 3 днів, 4-а група отримувала аплікації
соняшникової олії на протязі 5 днів і 5-а група отримувала аплікації ПСО на протязі 5 днів.
Після евтаназії щурів під тіопенталовим наркозом (20 мг/кг) шляхом тотальної кровотечі із серця
виділяли слизову оболонку щоки і ясна, в гомогенатах
яких визначали рівень біохімічних маркерів запалення
[8]: активність еластази [9] та вміст малонового діальдегіда (МДА) [10], активність антиоксидантного фермента каталази [11], активність уреази (показник бактеріального обсіменіння) [12], активність лізоцима
(фактор неспецифічного імунітета) [13] і за співвідношенням активності каталази і вмістом МДА розраховували антиоксидантно-прооксидантний індекс
АПІ [8], а за співвідношенням відносних активностей
уреази і лізоцима розраховували ступінь дисбіозу за
А. П. Левицьким [14]. Вміст дієнових конʼюгатів визначали за методом [15].
Отримані результати піддавали стандартній статобробці [16].
Результати дослідження та їх обговорення. На
рис. 1 показано, що термообробка соняшникової олії в
присутності Н2О2 збільшує вміст дієнових конʼюгатів
в 3,5 разів, вміст МДА в 6 разів. Утворення дієнових
конʼюгатів є першою ланкою перекисного окиснення
ліпідів (ПОЛ), а МДА є кінцевим продуктом ПОЛ [10,
15].

Рис. 1. Вміст дієнових конʼюгатів і малонового діальдегіду (МДА) в ПСО.
В табл. 1 представлено результати визначення
активності еластази, яка є маркером запального процесу. Видно, що оральні аплікації соняшникової олії
призводять до зниження рівня цього фермента в яснах
(через 3 дні на 12 %, а через 5 днів на 25 %). На акти-

вність еластази в слизовій щоки аплікації соняшникової олії практично не впливають. Однак, аплікації
ПСО підвищують активність еластази в слизовій щоки на 31-33 %, що може свідчити про розвиток стоматиту.
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Це підтверджується і достовірним підвищеням
вмісту МДА в слизовій щоки після 5 днів аплікацій
ПСО (табл. 2).
В табл. 3 представлено результати визначення

активності каталази. Видно, що рівень активності
цього фермента не змінюється після аплікацій соняшникової олії і ПСО в слизовій щоки, однак в яснах він
достовірно знижується після аплікацій ПСО.
Таблиця 1

Вплив ПСО на активність еластази в тканинах ротової порожнини щурів (M±m, мк-кат/кг)
№№

Групи

1
2

Контроль
Соняшникова олія, 3 дні

3

ПСО, 3 дні

4

Соняшникова олія, 5 днів

5

ПСО, 5 днів

Щока

Ясна

73,1±6,2
66,9±6,9
р>0,3
88,8±5,3
р>0,05; р1<0,05
69,7±7,9
р>0,5
91,1±2,7
р<0,01; р2<0,01

61,9±3,2
54,5±5,3
р>0,05
54,8±4,9
р>0,05; р1>0,6
46,7±2,9
р<0,05
48,5±4,0
р<0,05; р2>0,3

П р и м і т к а : р – в порівнянні з гр. 1; р1 – в порівнянні з гр. 2; р2 – в порівнянні з гр. 4.
Таблиця 2
Вплив ПСО на вміст МДА в тканинах ротової порожнини щурів (M±m, ммоль/кг)
№№

Групи

1
2

Контроль
Соняшникова олія, 3 дні

3

ПСО, 3 дні

4

Соняшникова олія, 5 днів

5

ПСО, 5 днів

Щока

Ясна

13,2±0,9
13,3±1,3
р>0,8
14,9±1,4
р>0,1; р1>0,1
12,3±1,0
р>0,3
15,6±1,3
р>0,05; р2<0,05

7,8±0,8
8,5±0,8
р>0,3
8,3±0,9
р>0,3; р1>0,5
5,6±0,6
р<0,05
6,0±1,4
р>0,05; р2>0,3

П р и м і т к а : див. табл. 1.
Таблиця 3
Вплив ПСО на активність каталази в тканинах ротової порожнини щурів (M±m, мкат/кг)
№№

Групи

1
2

Контроль
Соняшникова олія, 3 дні

3

ПСО, 3 дні

4

Соняшникова олія, 5 днів

5

ПСО, 5 днів

Щока

Ясна

6,47±0,42
6,43±0,62
р>0,8
6,52±0,56
р>0,5; р1>0,5
6,41±0,09
р>0,6
6,37±0,31
р>0,6; р2>0,6

8,97±0,31
8,62±0,27
р>0,3
8,41±0,08
р<0,05; р1>0,3
8,66±0,14
р>0,2
8,15±0,15
р<0,05; р2<0,05

П р и м і т к а : див. табл. 1.
В табл. 4 представлено результати визначення
індекса АПІ. Видно, що в слизовій щоки аплікації
ПСО достовірно знижують індекс АПІ, що свідчить
про порушення балансу антиоксидантних і прооксидантних систем на користь останніх. Що стосується
ясен, то в першій термін (3 дні) спостерігається зниження цього індексу, однак через 5 днів аплікацій індекс АПІ в яснах достовірно зростає.
В табл. 5 представлено результати визначення
активності уреази. Видно, що аплікації соняшникової
олії мало впливають на рівень уреази, тоді як аплікації ПСО підвищують активність уреази в слизовій

щоки через 5 днів, а в яснах вже через 3 дні. Зростання активності уреази свідчить про підвищене бактеріальне обсіменіння тканин ротової порожнини під
впливом ПСО.
Активність лізоцима (табл. 6), навпаки, суттєво
знижується під впливом ПСО в слизовій щоки і виявляє тенденцію до зниження в яснах. Результати визначення ступеня дисбіозу представлені на рис. 2, з
якого видно, що оральні аплікації соняшникової олії
підвищують ступінь дисбіозу, особливо через 5 днів
аплікацій. Аплікації ПСО значно більше підвищують
ступінь дисбіозу як в яснах, так і в слизовій щоки.
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Таблиця 4
Вплив ПСО на антиоксидантно-прооксидантний індекс АПІ
в тканинах ротової порожнини щурів (M±m)
№№

Групи

1
2

Контроль
Соняшникова олія, 3 дні

3

ПСО, 3 дні

4

Соняшникова олія, 5 днів

5

ПСО, 5 днів

Щока

Ясна

4,90±0,10
4,83±0,12
р>0,5
4,38±0,09
р<0,05; р1<0,05
5,21±0,22
р>0,05
4,08±0,23
р<0,05; р2<0,01

11,50±0,41
10,14±0,33
р<0,05
10,13±0,35
р<0,05; р1>0,8
15,46±0,47
р<0,01
13,58±0,37
р<0,01; р2<0,05

П р и м і т к а : див. табл. 1.
Таблиця 5
Вплив ПСО на активність уреази в тканинах ротової порожнини щурів (M±m, мк-кат/кг)
№№

Групи

1
2

Контроль
Соняшникова олія, 3 дні

3

ПСО, 3 дні

4

Соняшникова олія, 5 днів

5

ПСО, 5 днів

Щока

Ясна

0,74±0,06
0,76±0,06
р>0,5
0,81±0,02
р>0,05; р1>0,3
0,89±0,19
р>0,05
1,02±0,11
р<0,05; р2>0,3

0,61±0,18
0,80±0,15
р>0,3
1,16±0,12
р<0,05; р1>0,05
0,76±0,10
р>0,3
1,37±0,22
р<0,05; р2<0,05

П р и м і т к а : див. табл. 1.
Таблиця 6
Вплив ПСО на активність лізоцима в тканинах ротової порожнини щурів (M±m, од/кг)
№№

Групи

1
2

Контроль
Соняшникова олія, 3 дні

3

ПСО, 3 дні

4

Соняшникова олія, 5 днів

5

ПСО, 5 днів

Щока

Ясна

203±24
154±16
р>0,05
116±21
р<0,05; р1>0,05
130±45
р>0,05
121±25
р<0,05; р2>0,5

152±25
157±21
р>0,5
124±36
р>0,3; р1>0,3
134±26
р>0,3
115±37
р>0,3; р2>0,3

П р и м і т к а : див. табл. 1.

Висновки. 1. При термообробці соняшникової
олії в присутності Н2О2 в ній зростає вміст дієнових
конʼюгатів і МДА.
2. Аплікації ПСО підвищують в слизовій щоки
активність еластази та вміст МДА, що свідчить про
розвиток стоматиту.
3. В яснах аплікації соняшникової олії і ПСО
знижують рівень маркерів запалення.

4. В слизовій щоки оральні аплікації ПСО знижують індекс АПІ, тоді як в яснах через 3 дні спостерігається зниження, а через 5 днів підвищення.
5. Аплікації ПСО підвищують бактеріальне обсіменіння, ступінь дисбіозу слизової щоки і ясен, але
знижують активність лізоцима.
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Рис. 2. Ступінь дисбіозу в тканинах ротової порожнини щурів після аплікацій ПСО.
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