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СЕКЦІЯ СТОМАТОЛОГІЇ
Секция стоматологии
Section of Dentistry

АНТИДИСБІОТИЧНА
ТА ПАРОДОНТОПРОТЕКТОРНА ДІЯ
МУКОЗОАДГЕЗИВНИХ ФІТОГЕЛІВ

«КВЕРТУЛІН» ТА «ЛЕКВІН» У ПАЦІЄНТІВ
ІЗ ХРОНІЧНИМ ГАСТРИТОМ,

ЩО ПРИЙМАЮТЬ
АНТИХЕЛІКОБАКТЕРНУ ТЕРАПІЮ

Богату С. І.
Одеський національний медичний університет,

Одеса, Україна

Актуальність. Одним з найрозповсюдженіших
захворювань шлунково-кишкового тракту є хро-
нічний гастрит (ХГ), на частку якого припадає до
85 % серед захворювань шлунка (Григорьев П. Я.,
Яковенко А. В., 2001). В свою чергу, хелікобактер-
асоційований ХГ переважає над іншими типами та
становить до 85 % у структурі ХГ. «Золотим стан-
дартом» лікування хелікобактер-асоційованої па-
тології є проведення АХТ, одним із побічних ефек-
тів якої є розвиток дисбіозу, який в ротовій порож-
нині (РП) є основою для розвитку таких запальних
захворювань, як стоматит, гінгівіт та пародонтит.
Тому вивчення та застосування антидисбіотичних
засобів (АДЗ) для місцевого застосування у РП є
актуальним.

Метою даного дослідження стало вивчення
впливу на стан РП у хворих на ХГ нових полі-
функціональних АДЗ — «Квертулін» та «Лек-
він».

Матеріали та методи. Було обстежено 19 хворих
на ХГ, який верифікували на основі клініко-анам-
нестичних та лабораторних даних. Стан РП оці-
нювали за даними клінічного обстеження та ден-
тальних індексів (Silness-Loe, Stallard, Шиллера —
Писарева, РМА, Muhelmann), а також за біохіміч-
ними показниками ротової рідини, в якій визна-
чали активність еластази, каталази, уреази, лізо-
циму, вміст малонового діальдегіду (МДА), білка,
швидкість салівації, розраховували антиоксидант-
но-прооксидантний індекс (АПІ) та ступінь дисбіо-
зу (СД) за Левицьким А. П. Лікування хворих
на ХГ здійснювали згідно із Протоколом і додат-
ково проводили оральні аплікації фітогелів «Квер-
тулін» (склад — кверцетин, інулін, цитрат каль-
цію) і «Леквін» (додатково введений гепатопротек-
тор лецитин) в об’ємі 0,5 мл гелю на ясна щодня
2 рази на день після прийому їжі, протягом двох
тижнів. Використовували препарати виробництва
НВА «Одеська біотехнологія».

Результати дослідження. У хворих на ХГ досто-
вірно підвищуються усі досліджувані гігієнічні та
пародонтальні індекси, які знижуються в резуль-
таті застосування оральних фітогелів. У хворих на
ХГ достовірно збільшується в слині вміст білка,
швидкість салівації, активність еластази, катала-
зи, уреази і знижується більше ніж у 2,5 рази ак-
тивність лізоциму. Отримані результати свідчать
про розвиток у тканинах РП запалення та збіль-
шення бактеріального обсіменіння РП (ріст ак-
тивності уреази в 1,8 разу), що може бути зумов-
лено значним зниженням активності лізоциму —
показника рівня неспецифічного імунітету. Засто-
сування гелю «Квертулін» суттєво знижує актив-
ність еластази (на 31 %) і значно підвищує актив-
ність лізоциму (на 71 %). Гель «Леквін» виявився
більш ефективним, ніж «Квертулін». Так, він зни-
жує активність еластази на 43 %, активність уреа-
зи на 39 % та підвищує активність лізоциму в
2,2 разу. У пацієнтів із ХГ СД зростає в 4,7 разу.
Обидва фітогелі суттєво знижують СД, причому
в більшій мірі «Леквін». Індекс АПІ значно збіль-
шується у хворих на гастрит, однак достовірно
його знижує лише «Леквін».

Висновок. Отримані результати свідчать про
значну лікувально-профілактичну дію оральних
аплікацій гелів «Квертулін» і «Леквін», які суттє-
во запобігають розвитку дисбіозу і запально-дис-
трофічних процесів в РП, причому більш ефектив-
ним виявився «Леквін» за рахунок введеного до
його складу гепатопротектора лецитину.

КАРIЄСПРОФIЛАКТИЧНА ДІЯ
ОРАЛЬНОГО ГЕЛЮ «КВЕРТУЛІН»
У ЩУРІВ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ
ІМУНОДЕФІЦИТУ І ДИСБІОЗУ

Вальда О. В.
Одеський національний медичний університет,

Одеса, Україна

Метою дослідження було визначення ефектив-
ності мукозо-адгезивного фітогелю «Квертулін»,
що містить пребіотик інулін з цикорію, найактив-
ніший біофлавоноїд кверцетин і цитрат кальцію,
легко засвоюваний кальцій на тлі введення щурам
преднізолону для моделювання імунодефіциту і
дисбіозу.

Матеріали та методи дослідження. Досліди були
проведені на 24 білих щурах лінії Вістар, розподі-


