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Materials and methods: We used “Dubovyi” gel containing extract from oak wood and, as a 

comparison, “Kvertulin” gel containing quercetin, inulin and calcium citrate. Experimental acute 

periodontitis (EAP) was reproduced in rats by injection of a hyaluronidase solution into the gums. 

The gels were applied to the gum for 3 days before the reproduction of the EAP. The activity of 

elastase, urease, lysozyme, catalase and the content of malonic aldehyde (MDA) were determined 

in rat gum and in blood serum. In the pulp of the tooth, the activity of elastase, phosphatase was 

determined and the mineralizing index was calculated. 

Results: Application of gels has a prophylactic effect, reducing elastase activity and MDA 

content in rat gums and in blood serum, increased with EAP. Both gels reduce the activity of 

elastase in the pulp of the teeth, but increase the activity of phosphatases, as well as the 

mineralizing index. 

Conclusion: With EAP, inflammatory and dysbiosis processes develop in periodontium, 

inflammation in the tooth pulp and systemic inflammation, and the mineralizing activity of the 

tooth pulp decreases. Preliminary gel applications have a prophylactic effect. 

Key words: periodontitis, pulp of teeth, inflammation, dysbiosis, phytogels. 

 

Реферат. Левицкий А. П., Батиг В. М., Селиванская И. А., Сенников О. Н. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИТОГЕЛЕЙ 

«КВЕРТУЛИН» И «ДУБОВЫЙ» У КРЫС С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ОСТРЫМ 

ПЕРИОДОНТИТОМ. Цель: Провести сравнительную оценку профилактической 

эффективности при экспериментальном остром периодонтите оральных фитогелей 

«Квертулин» и «Дубовый». 

Материалы и методы: Использовали гель «Дубовый», содержащий экстракт из 

древесины дуба и, в качестве сравнения, гель «Квертулин», содержащий кверцетин, инулин 

и цитрат кальция. Экспериментальный острый периодонтит (ЭОП) воспроизводили у крыс 

путем инъекций в десну раствора гиалуронидазы. Гели наносили на десну в течение 3 дней 

до воспроизведения ЭОП. В десне крыс и в сыворотке крови определяли активность 

эластазы, уреазы, лизоцима, каталазы и содержание малонового диальдегида (МДА). В 

пульпе зуба определяли активность эластазы, фосфатаз и рассчитывали минерализующий 

индекс. 

Результаты: Аппликации гелей оказывают профилактический эффект, снижая 

активность эластазы и содержание МДА в десне и в сыворотке крови крыс, повышенные 

при ЭОП. Оба геля снижают в пульпе зубов активность эластазы, однако повышают 

активность фосфатаз, а также минерализующий индекс. 

Заключение: При ЭОП развиваются воспалительные и дисбиотические процессы в 

периодонте, воспаление в пульпе зуба и системное воспаление, а также снижается 

минерализующая активность пульпы зубов. Предварительные аппликации гелей оказывают 

профилактический эффект. 

Ключевые слова: периодонтит, пульпа зубов, воспаление, дисбиоз, фитогели. 

 

Реферат. Левицький А. П., Батіг В. М., Селіванська І. О., Сенніков О. М. 

ПОРІВНЯЛЬНА ПРОФІЛАКТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІТОГЕЛІВ «КВЕРТУЛІН» І 

«ДУБОВИЙ» У ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ГОСТРИМ ПЕРІОДОНТИТОМ. 

Мета. Провести порівняльну оцінку профілактичної ефективності при 

експериментальному гострому періодонтиті оральних фітогелей «Квертулін» і «Дубовий». 

Матеріали і методи. Використовували гель «Дубовий», що містить екстракт з 

деревини дуба і, як порівняння, гель «Квертулін», що містить кверцетин, інулін і цитрат 

кальцію. Експериментальний гострий періодонтіт (ЕГП) відтворювали у щурів шляхом 

ін'єкцій в ясна розчину гіалуронідази. Гелі наносили на ясна протягом 3 днів до відтворення 

ЕГП. У яснах щурів і в сироватці крові визначали активність еластази, уреази, лізоциму, 

каталази і вміст малонового діальдегіду (МДА). У пульпі зуба визначали активність 

еластази, фосфатаз і розраховували мінералізуючий індекс. 

Результати. Аплікації гелів надають профілактичний ефект, знижуючи активність 

еластази і вміст МДА в яснах і в сироватці крові щурів, підвищені при ЕГП. Обидва гелі 

знижують в пульпі зубів активність еластази, проте підвищують активність фосфатаз, а 

також мінералізуючий індекс. 

Висновок. При ЕГП розвиваються запальні і дисбіотичні процеси в періодонті, 
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запалення в пульпі зуба і системне запалення, а також знижується мінералізуюча активність 

пульпи зубів. Попередні аплікації гелів надають профілактичний ефект. 

Ключові слова: періодонтит, пульпа зубів, запалення, дисбіоз, фітогелі. 

 

 

Гострий періодонтит – найбільш часте ускладнення карієсу зубів, однак до 

останнього часу не існує ефективних методів його профілактики [1-3].   

Метою нашої роботи стало вивчення порівняльної ефективності двох оральних 

фітогелів: «Квертулін» і «Дубовий» при експериментальному періодонтиті. 

Матеріали і методи дослідження 

Експериментальний гострий періодонтит відтворювали на щурах шляхом інʼєкцій в 

ясна (в районі молярів) 0,1 мл розчину фермента гіалуронідази [4]. 

В якості лікувально-профілактичних засобів використовували мукозо-адгезивні гелі 

«Квертулін» [5] і «Дубовий» [6-7]. 

До складу гелю «Квертулін» входили біофлавоноїд кверцетин, пребіотик інулін і 

цитрат кальцію, а до складу гелю «Дубовий» екстракт з деревини дуба, який містить значну 

кількість фенольних сполук [7] і проявив профілактичну дію при експериментальному 

гострому періодонтиті [8]. 

Досліди було проведено на 20 білих щурах лінії Вістар (самиці, 10 місяців, середня 

жива маса 240±12 г), розподілених у 4 рівних групи: 1 – контроль (інтактні), 2-а, 3-я і 4-а – 

експериментальний гострий періодонтит (ЕГП). Щурі 3-ої групи на протязі 3 днів до 

відтворення ЕГП отримували оральні аплікації фітогеля «Квертулін» в дозі 0,3 мл на щура 

щоденно. Щурі 4-ої групи отримували аплікації геля «Дубовий» в такій же дозировці. 

Щурів піддавали евтаназії через 3 години після інʼєкцій гіалуронідази під 

тіопенталовим наркозом (20 мг/кг) шляхом тотальної кровотечі із серця. Виділяли ясна в 

зоні молярів, пульпу з різців, а також отримували сироватку крові. 

В гомогенаті ясен і в сироватці крові визначали рівень біохімічних маркерів 

запалення [9]: активність еластази та вміст малонового діальдегіда (МДА), активність 

антиоксидантного фермента каталази [10], активність уреази (показник бактеріального 

обсіменіння) [11], активність лізоцима (маркер стану неспецифічного імунітету) [12]. За 

співвідношенням активності каталази і вмісту МДА розраховували антиоксидантно-

прооксидантний індекс АПІ [9], а за співвідношенням відносних активностей уреази і 

лізоцима – ступінь дисбіоза [13]. 

В гомогенаті пульпи визначали активність еластази [14], активність лужної і кислої 

фосфатаз [15] і за їх співвідношенням розраховували мінералізуючий індекс [16]. 

Результати дослідів піддавали статистичній обробці [17]. 

Результати та їх обговорення 

В таблиці 1 представлено результати визначення впливу оральних аплікацій 

фітогелів на рівень маркерів запалення в яснах щурів з експериментальним гострим 

періодонтитом. Як видно з цих даних, в яснах щурів з періодонтитом достовірно зростає 

активність еластази (на 25 %) і вміст МДА (на 59 %). У щурів, які отримували аплікації 

гелів, вміст МДА нормалізувався, однак активність еластази лише виявляла тенденцію до 

зниження. Суттєвої різниці в антизапальній дії гелів не виявлено. 

Таблиця 1 

Вплив антидисбіотичних засобів на рівень біохімічних показників запалення  

в яснах щурів з експериментальним гострим періодонтитом 

№№ Групи 
Еластаза,  

мк-кат/кг 

МДА,  

ммоль/кг 

1 Контроль 44,6±2,4 16,03±1,01 

2 
Експериментальний гострий 

періодонтит (ЕГП) 

55,8±3,9 

р<0,05 

25,48±1,06 

р<0,01 

3 ЕГП + гель «Квертулін» 
53,5±2,0 

р<0,05; р1>0,3 

15,23±0,88 

р>0,3; р1<0,01 

4  ЕГП + гель «Дубовий» 

50,6±4,0 

р>0,05; р1>0,3 

р2>0,3 

17,79±1,06 

р>0,05; р1<0,01 

р2>0,05 

Примітки: р – в порівнянні з гр. 1; р1 – в порівнянні з гр. 2; р2 – в порівнянні з гр. 3. 
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В таблиці 2 представлено результати визначення в яснах щурів активності уреази, 

лізоцима та ступеня дисбіозу. Видно, що в яснах щурів з періодонтитом достовірно зростає 

активність уреази (на 32 %), але знижується активність лізоцима (на 32 %). В результаті 

ступінь дисбіозу збільшується майже вдвічі. Аплікації гелів знижують активність уреази 

(причому гель «Дубовий» на 32 %, р<0,05), але збільшують активність лізоцима (причому в 

цьому випадку кращим виявився гель «Квертулін»). В результаті, обидва гелі знижують 

ступінь дисбіозу в яснах щурів з періодонтитом і більш ефективним виявився гель 

«Дубовий». 

 

Таблиця 2 

Вплив антидисбіотичних засобів на активність уреази, лізоцима і ступінь дисбіозу  

в яснах щурів з експериментальним періодонтитом 

№№ Групи 
Уреаза,  

мк-кат/кг 

Лізоцим, 

од/кг 

Ступінь  

дисбіозу 

1 Контроль 1,50±0,05 194±3 1,00±0,17 

2 Експериментальний 

гострий періодонтит 

(ЕГП) 

1,98±0,10 

р<0,01 

132±9 

р<0,01 

1,94±0,24 

р<0,01 

3 ЕГП + гель 

«Квертулін» 

1,84±0,03 

р<0,01; р1>0,05 

161±10 

р<0,05; р1<0,05 

1,48±0,20 

р>0,05; р1>0,05 

4  ЕГП + гель «Дубовий» 1,35±0,12 

р>0,05; р1<0,01 

р2<0,05 

153±10 

р<0,01; р1>0,05 

р2>0,3 

1,14±0,19 

р>0,3; р1<0,05 

р2>0,05 

Примітки: див. табл. 1. 

 

В таблиці 3 показано вплив гелів на активність каталази і рівень індекса АПІ в яснах 

щурів. Видно, що у щурів з періодонтитом достовірно знижується активність каталази і, 

особливо, індекс АПІ, що свідчить про порушення балансу антиоксидантних і 

прооксидантних систем на користь останніх. Обидва гелі підвищують активність каталази 

(більш ефективним виявився гель «Дубовий») і рівень індекса АПІ (в цьому випадку 

кращим виявився гель «Квертулін»). 

 

Таблиця 3 

Вплив антидисбіотичних засобів на активність каталази та антиоксидантно-прооксидантний 

індекс АПІ в яснах щурів з експериментальним періодонтитом 

№№ Групи Каталаза, мкат/кг АПІ 

1 Контроль 8,70±0,06 5,43±0,11 

2 
Експериментальний гострий 

періодонтит (ЕГП) 

7,76±0,15 

р<0,05 

3,04±0,07 

р<0,01 

3 ЕГП + гель «Квертулін» 
8,75±0,19 

р<0,05; р1>0,05 

5,35±0,15 

р>0,3; р1<0,01 

4  ЕГП + гель «Дубовий» 

8,60±0,18 

р>0,3; р1<0,05 

р2>0,05 

4,83±0,13 

р<0,05; р1<0,01 

р2<0,05 

Примітки: див. табл. 1. 

 

В таблиці 4 представлено результати визначення біохімічних показників в пульпі 

зубів (різців) щурів з експериментальним періодонтитом. З цих даних видно, що у щурів з 

періодонтитом зростає на 20,5 % (р<0,01) активність еластази, що свідчить про розвиток 

запалення (пульпіту). Обидва гелі знижують активність еластази (навіть нижче ніж в 

контролі), причому декілька краще після аплікацій квертуліна. Активність лужної 

фосфатази, яка є маркером остеобластів, знижується на 27 %, а після аплікацій гелів вона 

повертається до рівня контролю, причому в більшій мірі після аплікацій геля «Дубовий». 

Навпаки, активність кислої фосфатази (маркер остеокластів) у щурів з періодотитом зростає 

на 46 % і повністю нормалізується після аплікацій гелів. В результаті у щурів з 

періодонтитом мінералізуючий індекс знижується втричі, але обидва гелі його повертають 
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до рівня контролю (декілька краще гель «Дубовий»). 

Таблиця 4 

Вплив антидисбіотичних засобів на біохімічні показники пульпи зубів  

у щурів з експериментальним періодонтитом 

№№ Групи 
Еластаза,  

мк-кат/кг 

Лужна 

фосфатаза,  

мк-кат/кг 

Кисла 

фосфатаза,  

мк-кат/кг 

Мінералізуючий 

індекс (МІ) 

1 Контроль 65,0±2,8 1100±100 31,8±2,6 34,6±3,2 

2 

Експериментальний 

гострий 

періодонтит (ЕГП) 

78,3±2,7 

р<0,01 

800±90 

р<0,05 

46,5±7,3 

р<0,05 

17,2±2,4 

р<0,01 

3 
ЕГП + гель 

«Квертулін» 

34,0±4,8 

р<0,01; 

р1<0,01 

1040±50 

р>0,3; 

р1<0,05 

34,5±1,6 

р>0,3; 

р1<0,05 

30,1±2,9 

р>0,3; р1<0,05 

4  
ЕГП + гель 

«Дубовий» 

43,3±2,8 

р<0,01; 

р1<0,01 

р2>0,05 

1250±30 

р>0,05; 

р1<0,01 

р2<0,05 

34,4±1,5 

р>0,3; 

р1<0,05 

р2>0,9 

36,3±3,4 

р>0,3; р1<0,01 

р2>0,05 

Примітки: див. табл. 1. 

 

В таблиці 5 представлено результати визначення біохімічних маркерів запалення в 

сироватці крові щурів з періодонтитом. Видно, що обидва показники достовірно зростають 

у щурів з періодонтитом: активність еластази на 78 % і вміст МДА на 43 %. Обидва засоби 

повністю нормалізують рівень МДА і достовірно знижують активність еластази, хоча і не 

повертають її до норми, причому більш ефективним виявився гель «Дубовий». 

 

Таблиця 5 

Вплив антидисбіотичних засобів на рівень біохімічних маркерів запалення  

в сироватці крові щурів з експериментальним періодонтитом 

№№ Групи Еластаза, мк-кат/л МДА, ммоль/л 

1 Контроль 94,6±5,0 0,86±0,06 

2 
Експериментальний гострий 

періодонтит (ЕГП) 

168,3±5,4 

р<0,01 

1,23±0,12 

р<0,05 

3 ЕГП + гель «Квертулін» 
148,0±3,5 

р<0,01; р1<0,05 

0,71±0,05 

р>0,05; р1<0,01 

4  ЕГП + гель «Дубовий» 

120,6±9,0 

р<0,05; р1<0,01 

р2<0,05 

0,97±0,13 

р>0,3; р1>0,05 

р2<0,05 

Примітки: див. табл. 1. 

 

В таблиці 6 показано результати визначення активності каталази та індекса АПІ. Як 

видно, активність каталази в сироватці крові суттєво не змінюється ні при періодотиті, ні 

після аплікацій двох гелів. Однак індекс АПІ достовірно (на 37 %) знижується у щурів з 

періодонтитом і значно зростає після аплікацій гелів, причому в більшій мірі після 

аплікацій геля «Квертулін». 

Таким чином проведені дослідження показали розвиток запально-дистрофічних 

процесів в періодонті і в пульпі зубів при дії одного з найбільш активних мікробних 

патогенних ефекторів – фермента гіалуронідази. Застосування антидисбіотичних засобів: 

геля «Квертулін» і геля «Дубовий» здійснює не тільки антидисбіотичну дію, але й усуває 

запальні процеси в періодонті і в пульпі зубів та стимулює мінералізуючу активність 

останньої. 

Ці дані дають підстави рекомендувати для клінічного використання запропоновані 

нами засоби. 
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Таблиця 6 

Вплив антидисбіотичних засобів на активність каталази і індекс АПІ 

 в сироватці крові щурів з експериментальним періодонтитом 

№№ Групи Каталаза, мкат/л АПІ 

1 Контроль 0,30±0,02 3,49±0,25 

2 
Експериментальний гострий 

періодонтит (ЕГП) 

0,27±0,01 

р>0,05 

2,19±0,19 

р<0,01 

3 ЕГП + гель «Квертулін» 
0,29±0,01 

р>0,3; р1>0,05 

4,08±0,34 

р>0,05; р1<0,01 

4  ЕГП + гель «Дубовий» 

0,30±0,02 

р=1; р1<0,05 

р2>0,5 

3,09±0,24 

р>0,1; р1<0,05 

р2<0,05 

Примітки: див. табл. 1. 

 

Висновки 

1. При експериментальному гострому періодонтиті у щурів в періодонті зубів 

розвивається дисбіоз, запалення та знижується рівень антиоксидантного захисту. 

2. В пульпі зубів щурів з періодонтитом розвивається пульпіт і вдвічі знижується 

мінералізуючий індекс. 

3. Підвищення рівня маркерів запалення в сироватці крові свідчить про розвиток 

системного запалення при гострому періодонтиті. 

4. Аплікації фітогелів «Квертулін» і «Дубовий» здійснюють профілактичну дію при 

періодонтиті, більш виражену у геля «Дубовий». 
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