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АНОТАЦІЯ 

Гуранич С.П. Структурно-метаболічні особливості тканин пародонта 

інтактних щурів та за умов експериментальної інсулінорезистентності у 

поєднанні з йододефіцитом. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 

22 – Охорона здоров’я за спеціальністю 221 – Стоматологія. Підготовка 

здійснювалась в Івано-Франківському національному медичному університеті 

МОЗ України, Івано-Франківськ, 2021. 

Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді Івано-Франківського 

національного медичного університету МОЗ України, Івано-Франківськ, 2022. 

Актуальність дослідження зумовлена прогресуючою тенденцією до 

поширення стоматологічної патології, особливо серед населення з 

ендокринними захворюваннями. Несприятливим у прогностичному аспекті є 

поєднання кількох гуморальних порушень, зокрема, інсулінорезистентності та 

тиреоїдної дисфункції, адже може вносити відмінності у перебіг захворювань 

тканин пародонта та суттєво підвищувати ризик розвитку структурних змін усіх 

його елементів. 

У науковій роботі вперше досліджено мінеральний гомеостаз, систему 

енергосинтезу, прооксидантно-антиоксидантний баланс та структурну 

організацію цемента кореня зуба, твердих і м’яких тканин пародонта в інтактних 

й інсулінорезистентних щурів за умов належного забезпечення йодом і 

йододефіциту. До дослідних груп входили тварини, яким моделювали 

йододефіцитний стан (1-ша група, група для порівняння, n=30), 

інсулінорезистентність за умов належного забезпечення йодом (2-га група, n=30) 

та інсулінорезистентність на тлі йододефіциту (3-тя група, n=30). Стан йодної 

депривації відтворювали шляхом утримання щурів на дієті з обмеженим вмістом 

йоду впродовж 8-ми тижнів. Інсулінорезистентність моделювали заміщенням 

питної води 10 %-м розчином фруктози впродовж 8-ми тижнів. Тварини 3-ї 

дослідної групи перебували одночасно на високофруктозній та йододефіцитній 

дієтах. До контрольної групи (n=30) увійшли інтактні тварини, яких утримували 
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в умовах стандартного харчового раціону та питного режиму віварію. 

У результаті дослідження вивчено особливості накопичення та 

перерозподілу біоелементів (кальцію, магнію, марганцю, цинку та міді) у 

еритроцитарній масі, цементі кореня зуба, комірковому відростку та частині в 

інтактних щурів, тварин із йододефіцитом, інсулінорезистентністю та за умови 

їх поєднання. Уперше доведено кумулюючий обтяжуючий вплив гіпотиреоїдної 

дисфункції та порушеної толерантності до глюкози на механізми змін 

мінерального гомеостазу твердих тканин пародонта у щурів. Зокрема, розвиток 

комбінованої ендокринної патології проявляється зменшенням вмісту кальцію та 

магнію у цементі кореня зуба, кістковій тканині коміркового відростка та 

частини на 26,7-52,3 % (p1-3, 2-3<0,05) із одночасним збільшенням концентрації 

макроелементів у еритроцитарній масі у 6,7-22,3 раза (p1-3, 2-3<0,05) у порівнянні 

зі значеннями показників у тварин із монойоддефіцитом чи ізольованою 

інсулінорезистентністю. При цьому рівень марганцю в еритроцитарній масі 

щурів із комбінованою ендокринопатією менший на 83,3 % (p2-3<0,05) щодо 

значень у тварин 2-ї дослідної групи. 

Уперше розширено патерни остеорезобції за досліджуваних умов. 

Доведено, що інсулінорезистентність на тлі йододефіциту зумовлює зростання 

активності кислої фосфатази сироватки крові на 44,3 % (р2-3<0,05) у порівнянні з 

відповідними показниками щурів із порушеною толерантністю до глюкози. 

Односпрямоване збільшення активності лужної і кислої фосфатаз на 90,2 %  

(р1-3<0,05) і у 2,4 раза (р1-3<0,001) відповідно у тварин, які перебували одночасно 

на високофруктозній та йододефіцитній дієтах щодо значень у щурів із 

монойоддефіцитом, може характеризувати компенсаторну регенераторну 

здатність кісткової тканини за таких умов. 

У роботі досліджено систему ферментів енергосинтезу сироватки крові 

інтактних щурів та вперше виявлено істотні відмінності їх зміни за умов 

розвитку йододефіциту (пригнічення активності лактатдегідрогенази на 92,6 %, 

pк-1<0,02 у порівнянні з контрольними значеннями) та інсулінорезистентності 

(зниження активності сукцинатдегідрогенази і лактатдегідрогенази на 67,6 %,  
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pк-2<0,05 і 97,8 %, pк-2<0,01 відповідно на тлі активації малатдегідрогенази на 

58,5 %, pк-2<0,05 щодо вихідних показників). Уперше встановлено, що гіпоксичні 

зміни тканин у щурів із інсулінорезистентністю на тлі йодної депривації 

характеризують зниження активності сукцинат- і лактатдегідрогенази у 

сироватці крові на 87,7 % (р1-3<0,001) і 63,8 % (р1-3<0,01) відповідно у порівнянні 

з аналогічними показниками щурів із ізольованим йододефіцитом, а також 

сукцинат- і малатдегідрогенази – на 67,8 % (р2-3<0,05) і 46,0 % (р2-3<0,01) 

відповідно щодо активності дегідрогеназ сироватки крові тварин 2-ї дослідної 

групи. Такі зміни можуть відображати порушення енергозабезпечення у 

тканинах пародонта, що знижує адаптаційні резерви даних структур за умов 

розвитку коморбідних гуморальних розладів. 

З’ясовано особливості акумуляції окисних модифікацій білків у сироватці 

крові та гомогенаті слизової оболонки коміркового відростка та частини 

інтактних тварин, щурів при ізольованих йододефіциті, інсулінорезистентності 

та їх поєднанні. Встановлено, що розвиток комбінованої ендокринної патології 

призводить до більш вираженої інтенсифікації перекисного окиснення білків у 

гомогенаті слизової оболонки коміркового відростка та частини (збільшується 

вміст більшості фракцій окисних модифікацій білків у 4,3-8,4 раза, рк-3<0,05) із 

одночасним уповільненням даного процесу у сироватці крові (зменшується 

рівень продуктів окисних модифікацій білків на 63,6-70,6 %, рк-3<0,01) у 

порівнянні з аналогічними показниками інтактних щурів. Необхідно 

акцентувати, що у тварин із комбінованими гуморальними розладами дані 

процеси протікають значно активніше, ніж за умови моноендокринопатій, що 

суттєво збільшує ризик вільнорадикального пошкодження білкових компонентів 

м’яких тканин пародонта за таких умов. 

Отримало подальший розвиток вивчення напрямку та сили процесів 

вільнорадикального окиснення ліпідних біомолекул тканин пародонта у 

дослідних тварин. Установлено, що розвиток комбінованої ендокринопатії 

супроводжується більш вираженою активацією перекисного окиснення ліпідів. 

При цьому збільшується вміст дієнових кон’югатів і речовин, які реагують на 
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тіобарбітурову кислоту у 4,6-19,0 раза (pк-3<0,05) у всіх досліджуваних тканинах 

у порівнянні з аналогічними показниками в інтактних щурів, а також на 28,8 % – 

у 3,9 раза (p1-3, 2-3<0,01) у слизовій оболонці коміркового відростка та частини 

щодо аналогічних показників у тварин із монодефіцитом йоду чи ізольованою 

інсулінорезистентністю. 

Установлено, що активація киснезалежних процесів у досліджуваних 

тканинах за умов ендокринопатій супроводжується змінами в системі 

антиоксидантного захисту організму. Так, у щурів із йододефіцитом відмічають 

пригнічення глутатіонової системи сироватки крові (зменшення активності 

глутатіонпероксидази на 55,0 %, рк-1<0,02 і глутатіонредуктази на 83,3 %,  

рк-1<0,01 відповідно щодо вихідних показників). Перебування дослідних тварин 

на високофруктозній дієті призводить до зниження активності каталази на 67,7 % 

(рк-2<0,05) на тлі активації глутатіонпероксидази на 50,0 % (рк-2<0,05) у 

порівнянні з контрольними значеннями. Розвиток комбінованої ендокринної 

патології зумовлює перерозподіл активності ферментів у системі 

протирадикального захисту. За таких умов відмічають зростання активності 

глутатіонпероксидази і глутатіонредуктази у 4,9 і 6,3 раза (р1-3<0,05) відповідно 

на тлі пригнічення активності супероксиддисмутази на 26,4 % (р1-3<0,01) і 

зменшення рівня насичення трансферину залізом на 53,3 % (р1-3<0,02) щодо 

аналогічних показників у тварин із монойоддефіцитом. При цьому, супресія 

активності супероксиддисмутази на 21,4 % (р2-3<0,01) та зменшення вмісту 

церулоплазміну на 47,0 % (р2-3<0,001) у щурів із комбінованою ендокринопатією 

вказують на переважне виснаження антиоксидантного резерву сироватки крові у 

порівнянні з протирадикальним статусом інсулінорезистентних тварин. 

Біохімічні зміни у досліджуваних тканинах узгоджуються з даними 

світлооптичної мікроскопії структур пародонта та підтверджуються 

морфометричним і денситометричним аналізом. Зокрема, глікація кісткової 

основи пародонта на тлі інсулінорезистентності за умов йододефіциту 

характеризується проявами остеопенічних та остеорезорбтивних змін 

коміркового відростка та частини, на що вказує зменшення товщини кісткових 
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трабекул на 21,8 % (рк-1<0,001) щодо контролю. Такі порушення відбуваються з 

одночасним накопиченням несульфатованих глікозаміногліканів у кістковому 

матриксі, що проявляється зменшенням його оптичної щільності у порівнянні з 

вихідними значеннями. 

Структурна перебудова слизової оболонки коміркового відростка та 

частини у щурів із порушеною толерантністю до глюкози на тлі йододефіциту 

характеризується набряком сполучної тканини, макрофагально-лейкоцитарною 

інфільтрацією, гіперпластичними змінами епітелію (морфометрично 

підтверджено збільшення товщини базального, зернистого та рогового шарів 

епітелію слизової оболонки коміркового відростка та частини на 28,3 % – у  

2,3 раза, рк-2<0,02 щодо контролю), накопиченням несульфатованих 

глікозаміногліканів та акантотичними змінами. Система мікроциркуляторного 

русла характеризується звуженням просвіту капілярів і артеріол, незначно 

вираженою ендотеліальною гіперклітинністю, накопиченням глікопротеїнів у 

стінці венул, що поступово призводить до розпушення судинної стінки та 

суттєво змінює трофіку тканин пародонта. 

Таким чином, розвиток інсулінорезистентності за умов йододефіциту 

супроводжується змінами процесів демінералізації твердих тканин пародонта, 

пригніченням енергосинтетичних процесів, активацією прооксидатних реакцій у 

м’яких тканинах пародонта на тлі виснаження системи антирадикального 

захисту, що супроводжується структурною перебудовою усіх елементів 

пародонта. Зміни показників, які відображають розлади гіпофізарно-тиреоїдної 

(зниження рівня вільних трийодтироніну, тироксину та індексу периферичної 

конверсії на фоні зростання відношення тиреотропного гормону до вільного 

тироксину) та глюкозо-інсулінової (зростання індексу інсулінорезистентності 

HOMA-IR) осі можна розцінювати як предиктори розвитку структурно-

метаболічних порушень тканин пародонта. Отримані результати можуть 

послужити теоретичною основою для проведення клінічних спостережень 

реактивності тканин пародонта у пацієнтів із порушеною толерантністю до 

глюкози у поєднанні зі зниженою секреторною функцією щитоподібної залози. 



7 

Такі дані дозволять розширити заходи з метою виявлення доклінічних порушень 

та удосконалення лікування патологічних змін пародонта з урахуванням 

патогенетичних ланок розвитку хвороби за умов інсулінорезистентності, 

цукрового діабету, йодної депривації, гіпотиреоїдної дисфункції та їх поєднання. 

Ключові слова: тканини пародонта, мінеральний обмін, структурно-

метаболічні особливості, інсулінорезистентність, йододефіцит. 

 

ANNOTATION 

Huranych S.P. Structural and metabolic features of periodontium tissues of intact 

rats and under conditions of experimental insulin resistance in combination with iodine 

deficiency. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Dissertation for obtaining a scientific degree of the Philosophy Doctor in the field 

of knowledge 22 – Health Care in specialty 221 – Stomatology. Preparation was 

performed in Ivano-Frankivsk National Medical University, Ministry of Health of 

Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2021. 

The defense will take place in the specialized scientific council of Ivano-

Frankivsk National Medical University, Ministry of Health of Ukraine, Ivano-

Frankivsk, 2022. 

The relevance of the study is due to the steady trend towards the spreading of 

dental pathology, especially among the population with endocrine diseases. 

Unfavorable in the prognostic aspect is combination of several humoral disorders, in 

particular, insulin resistance and thyroid dysfunction, because it can make differences 

in the course of periodontium tissues diseases and significantly increase the risk of 

structural changes in all its elements. 

In the scientific work for the first time the mineral homeostasis, energy synthesis 

system, prooxidant-antioxidant balance and structural organization of dental 

cementum, hard and soft tissues of periodontium in intact and insulin-resistant rats 

under conditions of proper iodine supply and iodine deficiency was examined. The 

experimental groups included animals on which iodine deficiency was modelled  

(1st group, group for comparison, n=30), insulin resistance in case of proper iodine 
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supply (2nd group, n=30) and insulin resistance on the background of iodine deficiency 

(3rd group, n=30). The state of iodine deprivation was reproduced by keeping rats on a 

diet with limited iodine intake for 8 weeks. Insulin resistance was simulated by 

replacement of drinking water with 10 % fructose solution for 8 weeks. Animals of the 

3rd research group were simultaneously on high fructose and iodine deficiency diets. 

The control group (n=30) included intact animals, which were kept in conditions of a 

standard diet and water regime of vivarium. 

As a result of a study the peculiarities of accumulation and redistribution of 

bioelements (calcium, magnesium, manganese, zinc and copper) in erythrocyte mass, 

dental cementum, alveolar processes of intact rats, animals with iodine deficiency, 

insulin resistance and under conditions of their combination were examined. The 

cumulative aggravating effect of hypothyroid dysfunction and impaired glucose 

tolerance on the mechanisms of changes of mineral homeostasis of periodontium hard 

tissues in rats was proved for the first time. In particular, the development of combined 

endocrine pathology is accompanied by a decrease of calcium and magnesium content 

in dental cementum, bone tissue of alveolar processes by 26.7-52.3 % (p1-3, 2-3<0.05) 

with a simultaneous increase of macroelements concentration in erythrocyte mass in 

6.7-22.3 times (p1-3, 2-3<0.05) compared with data in animals with isolated iodine 

deficiency or insulin resistance. Herewith, the level of manganese in the erythrocyte 

mass of rats with combined endocrinopathy is lower by 83.3 % (p2-3<0.05) relative to 

the values in animals of the 2nd research group. 

For the first time, the patterns of osteoresorption under the studied conditions were 

expanded. It was proved, that insulin resistance on the background of iodine deficiency 

causes an increase of acid phosphatase activity in blood serum by 44.3 % (p2-3<0.05) 

in comparison to the corresponding indicators of rats with impaired glucose tolerance. 

The codirected increase of alkaline and acid phosphatases activity by 90.2 %  

(p1-3<0.05) and in 2.4 times (p1-3<0.001), respectively, in animals that were 

simultaneously on a high-fructose and iodine deficiency diets relative to the values in 

rats with isolated iodine deficiency can characterize a compensatory regenerative 

ability of bone tissue under such conditions. 
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The system of energy synthesis enzymes of blood serum of intact rats is 

investigated and for the first time essential differences of their change under conditions 

of iodine deficiency development (suppression of lactate dehydrogenase activity by 

92.6 %, pc-1<0.02 compared to control values) and insulin resistance (reduction of 

succinate dehydrogenase and lactate dehydrogenase by 67.6 %, pc-2<0.05 and 97.8 %, 

pc-2<0.01, respectively, against the background of malate dehydrogenase activation by 

58.5 %, pc-2<0,05 relative to baseline indicators) are revealed. It is found for the first 

time, that hypoxic tissue changes in rats with insulin resistance on the background of 

iodine deprivation is characterized by a decrease of succinate- and lactate 

dehydrogenase activity in blood serum by 87.7 % (p1-3<0.001) and 63.8 % (p1-3<0.01), 

respectively, in comparison to analogical indexes of rats with isolated iodine 

deficiency, and also succinate- and malate dehydrogenase – by 67.8 % (p2-3<0.05) and 

46.0 % (p2-3<0.01), respectively, to the activity of blood serum dehydrogenases in 

animals of 2nd research group. Such changes may reflect a violation of energy supply 

of periodontium, which reduces the adaptive reserves of these structures in case of 

comorbid humoral disorders development. 

The peculiarities of accumulation of oxidative proteins modifications in blood 

serum and oral mucosa of alveolar processes homogenate of intact animals, rats with 

isolated iodine deficiency, insulin resistance and their combination are examined. It 

was found, that development of combined endocrine pathology leads to more 

pronounced intensification of protein peroxidation in oral mucosa of alveolar processes 

homogenate (increase the content of most oxidative proteins modifications fractions in 

4.3-8.4 times, pc-3<0.05) with a simultaneous slowdown of this process in blood serum 

(decrease the level of oxidative proteins modifications by 63.6-70.6 %, pc-3<0.01) in 

comparison to analogical indexes of intact rats. It should be emphasized, that in animals 

with combined humoral disorders, these processes are much more active than in 

conditions of monoendocrinopathies, that significantly increase the risk of free radical 

destruction of protein components of periodontium soft tissues under such conditions. 

The further development about the study of direction and strength of free radical 

oxidation processes of lipid biomolecules of periodontal tissues has been received. It 
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was found that development of combined endocrinopathy is accompanied by more 

pronounced activation of lipid peroxidation. Herewith, the increase of dienic 

conjugates and products, that react to thiobarbituric acid content in 4.6-19.0 times  

(pc-3<0.05) in all studied tissues compared with similar indicators of intact rats and also 

by 28.8 % – in 3.9 times (p1-3, 2-3<0.01) in oral mucosa of alveolar processes relative to 

analogical indexes in animals with iodine monodeficiency or isolated insulin resistance 

was detected. 

It is established that activation of oxygen-dependent processes in studied tissues 

under conditions of endocrinopathies is accompanied by the changes of antioxidant 

defense system of organism. Thus, in rats with iodine deficiency the suppression of 

glutathione system of blood serum (decrease the activity of glutathione peroxidase by 

55.0 %, pc-1<0.02 and glutathione reductase by 83.3 %, pc-1<0.01, respectively, relative 

to baseline) is detected. Keeping of experimental animals on a high-fructose diet leads 

to a decrease of catalase activity by 67.7 % (pc-2<0.05) on the background of 

glutathione peroxidase activation by 50.0 % (pc-2<0.05) compared with control values. 

The development of combined endocrine pathology leads to a redistribution of enzyme 

activity in the system of antiradical defense. Under such conditions, there is an increase 

of glutathione peroxidase and glutathione reductase activity in 4.9 and 6.3 times  

(p1-3<0.05), respectively, against the background of suppression of superoxide 

dismutase activity by 26.4 % (p1-3<0.01) and a decrease the level of transferrin 

saturation by iron by 53.3 % (p1-3<0.02) relative to similar indicators in animals with 

monoiodine deficiency. In this case, the suppression of superoxide dismutase activity 

by 21.4 % (p2-3<0.01) and decreased ceruloplasmin content by 47.0 % (p2-3<0.001) in 

rats with combined endocrinopathy indicate a predominant depletion of antioxidant 

reserve of blood serum in comparison to antiradical status of insulin-resistant animals. 

Biochemical changes in the studied tissues are consistent with the data of light 

optical microscopy of periodontium structures and are confirmed by morphometric and 

densitometric analysis. In particular, the glycation of bone base of periodontium under 

conditions of insulin resistance on the background of hypothyroid dysfunction is 

characterized by manifestations of osteopenic and osteoresorptive changes of alveolar 
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processes, that is indicated by a decrease of bone trabecular thickness by 21.8 %  

(pc-1<0.001) relative to control. Such changes occur with the simultaneous 

accumulation of unsulfated glycosaminoglycans in the bone matrix, which is 

manifested by a decrease of its optical density compared to baseline. 

Structural rearrangement of oral mucosa of alveolar processes in rats with 

impaired glucose tolerance on the background of iodine deficiency is characterized by 

connective tissue edema, macrophage-leukocyte infiltration, hyperplastic changes of 

the epithelium (morphometrically confirmed the increase of the thickness of basal, 

granular and keratinised layers of epithelium of oral mucosa of alveolar processes by 

28.3 % – in 2.3 times, pc-2<0.02 relative to control), accumulation of unsulfated 

glycosaminoglycans and acanthotic changes. The microcirculatory system is 

characterized by the narrowing of capillaries and arterioles lumen, slightly pronounced 

endothelial hypercellularity, accumulation of glycoproteins in the venules wall, which 

gradually leads to the loosening of vascular wall and significantly change the nutrition 

of periodontium tissues. 

Thus, the development of insulin resistance under iodine deficiency conditions is 

accompanied by the changes of demineralization processes of periodontium tissues, 

suppression of energy synthesis processes, activation of prooxidative reactions in 

periodontium soft tissues against the background of antiradical defense system 

depletion, that is the base of structural restructuring of all periodontium elements. The 

changes of parameters, that reflect the disorders of pituitary-thyroid (decrease the level 

of free triiodothyronine, thyroxin and index of peripheral conversion against the 

background of elevation the ratio of thyroid-stimulating hormone to free thyroxine) 

and glucose-insulin (increase the index of insulin resistance HOMA-IR) axes can be 

regarded as predictors for the development of structural and metabolic violations of 

periodontium tissues. The obtained results can serve as a theoretical basis for clinical 

observations of periodontium tissue reactivity in patients with impaired glucose 

tolerance in combination with reduced secretory function of thyroid gland. Such data 

will expand measures for identification the preclinical disorders and improve the 

treatment of pathological changes of periodontium, taking into account the 
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pathogenetic links of the disease under conditions of insulin resistance, diabetes 

mellitus, iodine deprivation, hypothyroid dysfunction and their combination. 

Key words: periodontium tissues, mineral metabolism, structural and metabolic 

features, insulin resistance, iodine deficiency. 
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ВСТУП 

 

Обгрунтування вибору теми дослідження. Захворювання зубощелепної 

системи, зокрема, тканин пародонта, характеризуються значною поширеністю 

серед населення різних вікових груп усіх країн світу [3, 34, 77, 116, 258, 276]. 

Ураження зубів та їх утримуючого апарату виходить за межі локальної 

стоматологічної проблеми. Разом із порушенням функціональної здатності 

зубоальвеолярного комплексу, у пацієнтів постійно персистують вогнища 

хронічної інфекції, знижується загальна опірність організму, виникають розлади 

всіх ланок обміну речовин. Тому численні експериментальні та клінічні 

дослідження вказують на тісний, багатокомпонентний зв’язок і 

взаємозумовлений перебіг загальної соматичної патології та захворювань тканин 

пародонта [5, 17, 22, 62, 230, 245, 248, 281]. Особливе значення для практичної 

медицини має всебічне дослідження етіопатогенезу запально-деструктивних 

процесів у ротовій порожнині, порушень фізіологічних функцій внутрішніх 

органів і систем організму. У той же час, наявність супутньої патології вносить 

суттєві відмінності у перебіг захворювань пародонта та значно підвищує ризик 

розвитку необоротних структурних змін тканин зубощелепної системи. 

Результати епідеміологічних досліджень свідчать про високу ймовірність 

ураження твердих тканин і слизової оболонки ротової порожнини (СОРП) при 

гуморальних розладах, зокрема, цукровому діабеті (ЦД) чи 

інсулінорезистентності (ІР) [10, 24, 80, 261, 256, 288, 290]. Вважають, що за таких 

умов гіперглікемія є першопричиною та пусковим механізмом усього каскаду 

патологічних змін зубоальвеолярного комплексу. Відбувається глікозилювання 

структур пародонта та порушення молекулярної конфігурації субклітинних 

одиниць, у першу чергу, колагенових волокон і ядер кристалізації. Зазначені 

зміни виникають на тлі гемодинамічних розладів, як наслідок підвищеної 

в’язкості крові, спазму та гіпертрофії судинної стінки гемокапілярів пульпи зубів 

і СОРП. Унаслідок цього сповільнюється регіонарний кровообіг і знижується 

трофіка органів ротової порожнини. Поряд із цим активно утворюються 

медіатори запалення й накопичуються токсичні продукти метаболізму з 

вираженими цитотоксичними властивостями. 
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За умов порушеної толерантності до глюкози спостерігається надмірне 

утворення активних форм кисню (АФК) [11, 20, 63, 74, 106]. Агресивна дія 

вільних радикалів є особливо небезпечною на тлі супресії антиоксидантних 

резервів організму, що може потенціювати розвиток функціональних і 

структурних змін тканин пародонта. Вагому роль у збереженні структурної 

організації та фізіологічної активності твердих і м’яких тканин зубощелепного 

сегменту відіграє енергетичний гомеостаз. У зв’язку з цим, будь-які зміни у 

системі синтезу макроергів можуть зумовлювати дисфункцію зазначених 

компонентів пародонта. Зважаючи, що мітохондрії є особливо вразливими до 

агресивної дії вільних радикалів, активація пероксидації може призводити до 

зниження ферментативної активності ключових ензимів дихального ланцюга та 

прогресування гіпоксичних проявів з боку органів ротової порожнини. 

Актуальною проблемою медичної галузі та стоматології зокрема є питання 

коморбідної патології. Враховуючи, що ендемічні регіони зі зниженим 

забезпеченням йодом зустрічаються на всіх континентах та по всій території 

України, стає очевидним, що розвиток ІР може виникати на тлі тиреоїдної 

дисфункції. Проте, існує багато протиріч щодо спільних патогенетичних 

механізмів розвитку даних нозологій, а особливості ураження тканин пародонта 

за умов порушеної толерантності до глюкози на тлі йодної депривації є 

обмеженими та дискутабельними. 

Таким чином, представляє науковий інтерес дослідження метаболічних 

змін та структурних порушень м’яких і твердих тканин пародонта за умови 

комбінованої ендокринопатії. Отримані результати можуть послужити 

теоретичною основою для розширення можливостей донозологічної 

діагностики, комплексного таргетного лікування та своєчасних профілактичних 

заходів ураження зубоальвеолярного комплексу за умови розвитку ІР у 

поєднанні з йододефіцитом (ЙД). 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є фрагментом планових науково-дослідних робіт Івано-

Франківського національного медичного університету (ІФНМУ): кафедри 

анатомії людини на тему «Онтогенетичні особливості морфофункціонального 



27 

стану органів і тканин в умовах йододефіциту, гіпотиреозу» (номер державної 

реєстрації 0119U002847, 2019-2024 рр.) та міжкафедральної (кафедр 

стоматології післядипломної освіти Навчально-наукового інституту 

післядипломної освіти – ННІ ПО, фізіології та анатомії людини) науково-

дослідної роботи на тему «Комплексне дослідження морфологічних, 

функціональних та клінічних особливостей тканин протезного ложа та їхнє 

значення при ортопедичному лікуванні знімними конструкціями зубних 

протезів» (номер державної реєстрації 0119U003667, 2019-2024 рр.). Тема 

дисертації затверджена на засіданні вченої ради ІФНМУ 25 квітня 2017 року 

(протокол № 5).  

Мета дослідження: науково обгрунтувати структурно-метаболічні 

особливості тканин пародонта інтактних щурів, за умов інсулінорезистентності 

на тлі належного забезпечення йодом та йододефіциту. 

Завдання дослідження:  

1. Вивчити особливості накопичення макро- та мікроелементів (кальцію, 

магнію, міді, цинку та марганцю) у еритроцитарній масі, цементі кореня зуба, 

кістковій тканині коміркового відростка та частини в інтактних тварин, за умов 

ЙД, експериментальної ІР та їх поєднання. 

2. Дослідити ферментативну активність лужної (ЛФ) та кислої (КФ) 

фосфатаз сироватки крові інтактних тварин, щурів із ЙД, ІР та за умови їх 

поєднання. 

3. Проаналізувати зміни показників енергетичного обміну інтактних тварин, 

інсулінорезистентних щурів за умов належного та обмеженого забезпечення 

йодом. 

4. З’ясувати особливості про-/антиоксидантного гомеостазу сироватки 

крові, слизової оболонки коміркового відростка та частини (СОКВЧ) в інтактних 

та інсулінорезистентних щурів за умов належного забезпечення йодом та ЙД. 

5. Визначити особливості структурної організації твердих і м’яких тканин 

пародонта інтактних тварин, щурів за умов ЙД, ІР та їх поєднання. 
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Об’єкт дослідження: метаболічні та структурні особливості тканин 

пародонта інтактних та інсулінорезистентних щурів із належним забезпеченням 

йодом і на тлі ЙД. 

Предмет дослідження: тиреоїдний статус, маркери вуглеводного обміну, 

макро-/мікроелементна панель, активність фосфатаз сироватки крові, система 

енергосинтезу, процеси перекисного окиснення білків (ПОБ) і ліпідів (ПОЛ), 

активність ферментів антиоксидантного захисту, морфологічна будова твердих і 

м’яких тканин пародонта. 

Методи дослідження: фізіологічні (моделювання ЙД, ІР та їх поєднання); 

біохімічні (дослідження тиреоїдного профілю, маркерів вуглеводного 

метаболізму, показників мінерального спектру, вільнорадикального окиснення 

білків і ліпідів, активності антиоксидатних ферментів, фосфатаз та дегідрогеназ 

сироватки крові, екскреції йоду з сечею); гістологічні (світлооптична 

мікроскопія цемента кореня зуба, коміркового відростка та частини і СОКВЧ); 

математико-статистичні. 

Наукова новизна отриманих результатів. На основі комплексного 

експериментального дослідження вперше сформульовані й обгрунтовані 

структурно-метаболічні зміни тканин пародонта інсулінорезистентних щурів за 

умов належного та обмеженого забезпечення йодом. Автором уперше доведено 

кумулюючий обтяжуючий вплив гіпотиреоїдної дисфункції і порушеної 

толерантності до глюкози на механізми змін мінерального гомеостазу твердих 

тканин пародонта щурів. У роботі розширено дані щодо особливостей 

накопичення та перерозподілу біоелементів (кальцію, магнію, марганцю, цинку 

та міді) в еритроцитарній масі, цементі кореня зуба, комірковому відростку та 

частині в інтактних щурів, тварин із ЙД, ІР та за умови їх поєднання. Доповнено 

патерни остеорезобції за умов монойоддефіциту (зниження у сироватці крові 

активності ЛФ на тлі активації КФ), ізольованої ІР (збільшення активності КФ) 

та комбінованої ендокринної патології (активація ЛФ і КФ). Автором уперше в 

експерименті досліджено систему ферментів енергосинтезу сироватки крові 

інтактних щурів та їх зміни за умов розвитку ЙД (зменшення активності 

лактатдегідрогенази – ЛДГ), ІР (супресія активності сукцинатдегідрогенази – 
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СДГ і ЛДГ на тлі активації малатдегідрогенази – МДГ) та їх поєднання (виражене 

пригнічення активності СДГ, ЛДГ і МДГ). 

Уперше з’ясовано особливості акумуляції продуктів окисної модифікації 

білків (ОМБ) у м’яких тканинах пародонта інтактних тварин, щурів при 

ізольованих ЙД, ІР та їх поєднанні. Розширено існуючі відомості щодо напрямку 

та сили процесів вільнорадикального окиснення ліпідних біомолекул (найбільше 

виражена активація перекисної деструкції ліпідів у СОКВЧ у тварин із ІР на тлі 

йодної депривації), що виступає інформативним критерієм розвитку 

оксидативного стресу у структурах пародонта при поєднаній ендокринній 

патології. Поглиблено наукові дані щодо перерозподілу активності ферментів 

антиоксидантного захисту сироватки крові за умов порушеної толерантності до 

глюкози на тлі йодної депривації.  

Автором уперше експериментально підтверджено, що порушення 

толерантності до глюкози на тлі ЙД зумовлює розвиток остеопенічних та 

остеорезорбтивних змін коміркового відростка та частини, що підвищує ризик 

патологічної рухомості та втрати зубів за умов комбінованої ендокринопатії. 

Установлено, що ІР обтяжена ЙД призводить до слизового набряку сполучної 

тканини, макрофагально-лейкоцитарної інфільтрації, гіперпластичних змін, 

накопичення несульфатованих глікозаміногліканів, збільшення товщини та 

глибини акантозу епітелію. За таких умов система мікроциркуляторного русла 

характеризується звуженням просвіту капілярів і артеріол, накопиченням 

глікопротеїнів у стінці венул, що поступово призводить до розпушення судинної 

стінки та суттєво змінює трофіку тканин пародонта. 

Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати 

можуть стати теоретичною основою для проведення клінічних спостережень 

реактивності тканин пародонта у пацієнтів із порушеною толерантністю до 

глюкози у поєднанні зі зниженою секреторною функцією щитоподібної залози 

(ЩЗ). Це дозволить розширити заходи з метою виявлення доклінічних порушень 

та удосконалення лікування патологічних змін пародонта з урахуванням 

патогенетичних ланок розвитку хвороби за умов ІР, ЦД, гіпотиреоїдної 



30 

дисфункції та їх поєднання. Отримані автором дані щодо змін мінеральної панелі 

крові, цемента кореня зуба, коміркового відростка та частини, активності 

фосфатаз, дегідрогеназ й антиоксидантних ферментів сироватки крові 

інформативні щодо розвитку патологічних змін тканин пародонта за умов 

гіпотиреозу, ІР на тлі належного забезпечення йодом та ЙД. Установлені 

маркери гіпотиреоїдної дисфункції, порушеної толерантності до глюкози, 

структурно-метаболічних розладів можуть виступати критеріями для 

проведення комплексу лабораторно-інструментальних методів дослідження 

тканин пародонта на тлі ендокринопатій.  

Впровадження результатів дослідження. Результати дисертаційної 

роботи впроваджені в навчальний процес кафедри нормальної фізіології 

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова (2018-

2019 рр.); кафедр фізіології імені Я. Д. Кіршенблата (2018-2019 рр.) та 

ортопедичної стоматології (2021 р.) Буковинського державного медичного 

університету, кафедри фізіології ДВНЗ «Тернопільський національний 

медичний університет ім. І. Я. Горбачевського» (2018-2019 рр.); кафедри 

фізіології та анатомії людини Національного фармацевтичного університету 

(2018-2019 рр.); кафедр фізіології (2019-2020 рр.) та післядипломної освіти 

лікарів-стоматологів-ортопедів Української медичної стоматологічної академії; 

кафедр фізіології, патофізіології та стоматології ННІ ПО ІФНМУ (2021 р.). 

Усього десять актів впроваджень (додаток Б). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є науково-дослідною працею 

здобувача. Постановка мети і завдань, розробка методології експериментальних 

досліджень, інтерпретація отриманих результатів і формулювання висновків 

здійснено за участю наукового керівника. Автором особисто обґрунтована 

актуальність проблеми, проведено патентно-інформаційний пошук, виконано 

весь обсяг експериментальних досліджень, статистично опрацьовано, 

проаналізовано та узагальнено результати, підготовлено до друку наукові 

публікації, оформлено дисертаційну роботу. Дослідження проведено на базі 

кафедри фізіології ІФНМУ (зав. кафедри – д.мед.н., проф. Н.М. Воронич-

Семченко). Біохімічні дослідження виконано за участі автора у «Центрі 



31 

біоелементології» кафедри біологічної та медичної хімії ім. акад. Г.О. Бабенка 

ІФНМУ (в.о. зав. кафедри, к.б.н., доц. Т.П. Максимчук) та міжкафедральній 

науковій лабораторії на базі кафедри внутрішньої медицини № 1, клінічної 

імунології та алергології імені Є.М. Нейка ІФНМУ (зав. кафедри – д.мед.н., 

проф. Н.В. Чернюк), морфологічні дослідження проведено на базі НПЦ кафедри 

патологічної анатомії ІФНМУ при консультативній допомозі к.мед.н.,  

доц. М.М. Багрія (зав. кафедри – д.мед.н., проф. Е.О. Кіндратів). Автором 

забезпечено практичне впровадження результатів наукового дослідження. У 

роботі не були використані ідеї та розробки, які належать співавторам 

опублікованих наукових праць. Матеріали даної роботи в інших дисертаціях не 

використовувались.  

Апробація результатів дисертації. Матеріали, викладені в дисертації, 

були представлені на 85-88-ій науково-практичних конференціях студентів і 

молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині» (Івано-

Франківськ, Україна, 2016-2019); науково-практичній конференції «Вплив 

довкілля Прикарпаття на перебіг фізіологічних процесів» (Івано-Франківськ, 

Україна, 2017); науково-практичній конференції «Довкілля і здоров’я» 

(Тернопіль, Україна, 2017); VIII Lviv – Lublin Conference of Experemental and 

Clinical Biochemistry (Lublin, Poland, 2017); науково-практичних конференціях з 

міжнародною участю «Бабенківські читання», присвячених пам’яті академіка  

Г. О. Бабенка (Івано-Франківськ, Україна, 2017, 2019); Всеукраїнській науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Фізіологія і патологія 

нейроімуноендокринної регуляції» присвяченій 105-річчю від дня народження 

професора Якова Давидовича Кіршенблата (Чернівці, Україна, 2017);  

III Україно-Польській академії з медсестринства та реабілітології (Івано-

Франківськ, Україна, 2018); Natural Science Reading (Bratislava, Slovakia, 2018);  

5th International conference “Science and society” (Hamilton, Canada, 2018);  

III-й науково-практичній конференції «Терапевтичні читання: сучасні аспекти 

діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів» (присвяченій пам’яті 

академіка НАМН України Є. М. Нейка) (Івано-Франківськ, Україна, 2018); 
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науково-практичній конференції з міжнародною участю «Фізіологічні та клінічні 

аспекти ендокринної патології» (Івано-Франківськ, Україна, 2019);  

XX з’їзді Українського Фізіологічного товариства з міжнародною участю (Київ, 

Україна, 2019); 89-ій, 90-ій науково-практичних конференціях студентів і 

молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині та фармації» 

(Івано-Франківськ, Україна, 2020, 2021); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Фізіологія, валеологія, медицина: сучасний стан та перспективи 

розвитку» (Харків, Україна, 2020); науково-практичній конференції 

«Фундаментальні науки – практичній медицині: морфофункціональні методи 

дослідження онтогенетичних перетворень, фізіологічних та метаболічних 

процесів, змодельованих патологічних станів, при захворюваннях внутрішніх 

органів» (присвяченої 80-річчю з Дня народження професора Шутки Б. В.) 

(Івано-Франківськ, Україна, 2020); XІІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на 

організм», присвяченій Ювілейним датам засновників кафедри патофізіології 

ТДМІ 110-річчю проф. Бергера Е. Н. і 90-річчю проф. Маркової О. О. Галицькі 

читання ІІ (Тернопіль, Україна, 2020).  

Відомості про апробацію результатів дисертації наведено у додатку А.  

Публікації. За темою дисертації опубліковано 31 наукову працю, серед 

яких 10 статей, у тому числі вісім у фахових наукових виданнях України (з них 

одна – у виданні віднесеному до наукометричної бази Scopus та одна – 

наукометричної бази Web of Science), дві – в іноземних виданнях, 21 тези у 

матеріалах наукових форумів різного рівня. 12 робіт одноосібні (у тому числі 

одна стаття). 

Перелік усіх публікацій з даними особистої участі наведений у додатку А. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 235 сторінках 

машинописного тексту, з них 142 сторінки основного тексту. Дисертація 

складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалу та методів 

дослідження, трьох розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення 

результатів дослідження, висновків, списку використаних джерел літератури 
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(всього 336 джерел, із них кирилицею – 181, латиницею – 155) і додатків. Робота 

ілюстрована 5 таблицями, 35 рисунками (з них 25 мікрофотографій). 
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РОЗДІЛ 1 

СТРУКТУРНО-МЕТАБОЛІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТКАНИН ПАРОДОНТА ЗА 

УМОВ ЙОДОДЕФІЦИТУ ТА ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ  

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)  

 

Стоматологічний статус є однією зі складових загального здоров’я 

населення. Згідно з останніми даними FDI World Dental Federation захворювання 

ротової порожнини вражають 3,9 млрд людей у всьому світі [58, 139, 173, 212, 

259, 331]. Така тенденція є не лише медичною проблемою, оскільки знижує 

загальний рівень здоров’я, а й має значну соціально-економічну значущість. Так, 

лікування стоматологічної патології у багатьох країнах є одним із найбільш 

дороговартісних і перевищує витрати на лікування онкологічних і серцево-

судинних захворювань. 

Епідеміологічні дослідження останніх років показали, що важкі форми 

парадонтиту входять в десятку найбільш поширених медичних проблем. Це 

призводить до передчасної втрати зубів і порушення функції зубощелепної 

системи у дорослого населення, що знижує їхні фізіологічні можливості та якість 

життя [30, 76, 77, 181, 297, 302, 317]. Майже 30 % осіб у віці  

65-74 років не мають власних природніх зубів, а патологія пародонта, яка може 

призвести до їх втрати, зустрічається у 15-20 % людей середнього віку  

(35-44 роки) [36, 262]. Поряд із цим, за даними Всесвітньої Організації охорони 

здоров’я (ВООЗ) дуже високий рівень захворюваності пародонта спостерігається 

у підлітків і молоді (55-89 %) [100, 330, 331]. Причому частота уражень 

зубощелепної системи у чоловіків значно вища, ніж у жіночого населення [18, 

117, 264]. Варто зазначити, що розвиток патологічних процесів у пародонті 

виходить за межі локального ураження зубоальвеолярного комплексу, оскільки 

при цьому порушуються процеси травлення, обміну речовин і енергії, виникає 

інфікування та сенсибілізація організму, нервово-психічні розлади (переважно 

депресивного характеру), що призводять до соціального дискомфорту [130, 140, 
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145, 147, 214, 309]. Тому пріоритетним завданням медичної галузі є вивчення 

етіопатогенезу, ранніх клінічних проявів, сучасних методів лікування та способів 

донозологічної діагностики пародонтиту. 

Згідно з даними літератури, етіологія уражень пародонта має системну, 

полікомпонентну та багатофакторну природу [143, 165, 174, 281]. Результати 

останніх досліджень указують на те, що колонізація бактерій у зубному нальоті 

є основним фактором формування пародонтозу, оскільки зумовлює розвиток 

запального процесу органів ротової порожнини [62, 283, 286]. Тривала 

персистенція мікроорганізмів призводить до хронічного подразнення, яке з 

часом починає руйнувати опорні тканини зубів [148, 234, 246]. До факторів 

ризику розвитку таких порушень відносять неправильне харчування, особливо 

надмірне вживання продуктів, які містять цукор, зловживання алкоголем, 

тютюнопаління, погіршення екологічної ситуації, несприятливі соціальні умови 

життя, генетичну схильність. 

Поряд із цим, соматична патологія різного генезу може провокувати 

розвиток захворювань пародонта та ускладнювати їх перебіг. Такий 

взаємозв’язок пов’язаний із розладами всіх ланок метаболічних процесів, 

системної гемодинаміки та нейрогуморальних механізмів регуляції гомеостазу 

[21, 149, 164, 250, 287]. Зазнає змін й імунна система, що проявляється 

зниженням імунологічної резистентності організму, розвитком вторинного 

імунодефіциту, зниженням бактерицидних властивостей слини, поширенням 

пародонтопатогенної мікрофлори на тлі підвищеної чутливості тканин 

пародонта до патогенів зубної бляшки [160, 262, 292]. Таким чином, дисбаланс 

регуляторних й адаптаційно-компенсаторних резервів організму на фоні 

супутньої соматичної патології відіграє провідну роль у розвитку захворювань 

пародонта [1, 2, 28, 136, 197].  
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1.1. Роль йодовмісних гормонів у процесах мінералізації/демінералізації 

твердих тканин організму та патогенетичні зміни тканин пародонта за умов 

йододефіциту 

  

У зв’язку зі стрімким збільшенням патології залоз внутрішньої секреції, 

все більшу увагу вчених привертають ендокринні патогенетичні механізми 

розвитку уражень пародонта [141, 142, 159, 236, 252]. За даними ВООЗ 

патологічні стани, пов’язані з дефіцитом йоду, посідають третє місце серед  

38-ми найбільш поширених неінфекційних захворювань людини [330, 331]. 

Аналізуючи останні біогеохімічні показники, значна територія України 

характеризується низьким вмістом йоду в довкіллі, тому відсоток 

йододефіцитної тиреоїдної патології з поліморфізмом проявів продовжує 

зростати [1, 13, 67, 86, 177]. Зокрема, у 70 % населення України різного віку та 

статі виявляють прояви йодної депривації, а на диспансерному обліку 

перебувають 3,5 млн осіб [13, 178, 209, 215]. 

Порушення гормоносинтезуючої функції ЩЗ впливає на перебіг 

метаболічних процесів у багатьох органах і системах організму, у тому числі, й 

на структурно-функціональні властивості органів ротової порожнини [254, 265, 

272, 305]. Більше того, такий взаємозв’язок має двобічну спрямованість. Так, у 

пацієнтів із дисфункцією ЩЗ виявлено залежність поширеності захворювань 

пародонта від тривалості та активності основного ендокринного захворювання, 

що можна пояснити природнозумовленим ендемічним фтор-йодним дефіцитом. 

З іншого боку, при дослідженні функціонального стану ЩЗ у хворих із 

генералізованим пародонтитом спостерігали тенденцію до зниження синтезу 

йодовмісних гормонів [33, 80, 115, 141, 307]. 

Як відомо, тверді тканини організму є відкритою динамічною системою, у 

якій відбуваються фізіологічно взаємопов’язані процеси у вигляді моделювання 

та ремоделювання. Кісткова тканина не є статичним депо мінералів, а 

знаходиться в активному стані, що регулюється функцією остеобластів, 

остеоцитів, остеокластів. Окрім клітин, до зрілої кісткової тканини входить 
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міжклітинна речовина, яка складається з органічного матриксу (20-25 %), 

мінеральної фази (60-70 %) і води (15-20 %). Зокрема, остеобласти синтезують 

колаген І типу, із якого на 90-95 % складається органічний матрикс. На інші 

неколагенові білки (остеокальцин, остеонектин, остеопонтин, протеоглікани, 

глікопротеїни), ліпіди й органічні кислоти припадає решта 5 %. Варто зазначити, 

що для кісткової тканини щелеп характерний більш високий вміст окремих 

компонентів глікопротеїнів і глікозаміногліканів (гексозамінів, гексоз, фруктози, 

сіалових кислот) порівняно з іншими кістками скелета. У свою чергу, мінеральна 

фаза кісток існує в аморфній та кристалічній формі. Аморфна фаза, що контактує 

з міжклітинною речовиною та є мобільним пулом мінеральних речовин, 

представлена, головним чином, фосфорнокислим кальцієм. Кристалічну фазу 

формують апатити. Кінцевим етапом утворення кісткової тканини є 

мінералізація, якій передують процеси синтезу остеобластами колагену, 

протеогліканів і глікопротеїнів. Вважають, що біохімічну основу нуклеації 

первинних кристалів складає реакція утворення комплексу між кальцієм, 

колагеном, АТФ і хондроїтинсульфатом [6, 7, 35, 84, 123, 131]. Із віком 

знижується синтез і обмін колагену, зменшується вміст його розчинних фракцій, 

що найбільше виражено у кістках верхньої та нижньої щелеп, які становлять 

основу ортопедичного ложа зубів [102, 318]. Саме остеобласти забезпечують 

безперервний ріст кристалів гідроксиапатитів і виступають посередниками при 

їх зв’язуванні з білковою матрицею. Оскільки функцією остеобластів є 

формування органічного міжклітинного матриксу кістки, ці клітини містять 

велику кількість РНК, необхідної для синтезу протеїнів. Протилежними 

властивостями, з функціональної точки зору, володіють остеокласти, які 

руйнують кісткову тканину. Вони забезпечують безперервний керований процес 

оновлення та ремоделювання кісток, тим самим підтримують їх фізіологічні 

властивості й забезпечують нормальний ріст і диференціацію скелета [127, 322]. 

Важливим аспектом фізіологічної мінералізації/демінералізації твердих 

тканин виступає активність ферментів кісткової тканини [146, 320]. Одні з них 

каталізують енергоутворення та біосинтетичні процеси, інші – мінералізацію та 
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остеогенез. До ферментів, що беруть участь у мінералізації тканин, належить 

пірофосфатаза, ЛФ і КФ. Так, ЛФ локалізується, головним чином, у 

остеобластах. Ензим сприяє перенесенню іонів фосфорної кислоти від 

фосфоефіру до компонентів органічного матриксу кістки, тим самим бере участь 

в утворенні ядер кристалізації. Окрім того, ЛФ здатна вивільнювати з органічних 

фосфоефірів неорганічний фосфат, що використовується для утворення та 

осадження фосфорнокислого кальцію. Отже, активація перебудови кісткової 

тканини супроводжується збільшенням активності даного ферменту в крові. У 

свою чергу, КФ синтезується переважно остеокластами та приймає участь у 

резорбції кісткової тканини. Підвищення її активності вказує на процеси 

демінералізації. Враховуючи вищенаведене, вважають, що фізіологічний цикл 

перебудови кісткової тканини складається з фази, у якій домінує активність 

остеокластів (резорбції), та фази, у якій переважає активність остеобластів [100, 

169, 189, 217]. 

Здатність до регенерації твердих тканин регулюється складною 

багаторівневою системою центральних і локальних механізмів, а численні 

ендогенні та екзогенні фактори можуть змінювати структурно-метаболічні 

властивості зубощелепного апарату [100, 146, 218, 233]. Тому важливим ефектом 

гормонів ЩЗ є регуляція процесів остео- й одонтосинтезу, ремінералізації емалі 

та дентину, а також участь у підтриманні фосфорно-кальцієвого балансу [127, 

254, 275]. Дослідження останніх років показують різнонаправлені ефекти 

йодовмісних гормонів на кістковий метаболізм. З одного боку, тироксин (Т4) і 

трийодтиронін (Т3), володіючи прямим впливом на генетичний апарат 

остеобластів і хондроцитів, стимулюють остеогенез. Виникає позитивний 

тропний ефект гормонів на проліферацію та диференціювання остеобластів, 

збільшується експресія остеокальцину, металопротеїнів, ЛФ, колагену 1 типу. 

Вони забезпечують оптимальний ріст кісткової тканини, оскільки підвищують 

як синтез мРНК інсуліноподобного фактора росту 1 (ІФР-1), так і продукцію 

самого ІФР-1 у печінці. Результатом такого впливу є збільшення кількості 

ділянок оновлення кістки та активація остеобластів, що прискорює всі фази 
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ремоделювання скелету. Проте, через опосередковані механізми, гормони ЩЗ 

можуть активізувати й остеорезорбцію, зумовлюючи зниження рівня 

кальцитоніну на фоні стимуляції секреції паратгормону. Вагому роль у ініціації 

остеорезорбтивних процесів відіграють прозапальні цитокіни (фактор некрозу 

пухлин-α (ФНП-α), інтерлейкін-1, інтерлейкін-6) виділення яких зростає при 

тиреоїдній дисфункції. Під час резорбції кістки T3 збільшує експресію 

простагландинів, особливо простогландину Е2 (ПГ Е2), який є потужним 

фактором диференціювання остеобластів за рахунок збільшення 

внутрішньоклітинного рівня циклічного аденозинмонофосфату (цАМФ). 

Загалом, механізм впливу йодовмісних гормонів пов’язують зі специфічними 

рецепторами кальцитоніну на фоні стимуляції секреції паратгормону. Вагому 

роль у ініціації остеорезорбтивних процесів відіграють прозапальні цитокіни 

(фактор некрозу пухлин-α – ФНП-α, інтерлейкін-1, інтерлейкін-6) виділення 

яких зростає при тиреоїдній дисфункції. Під клітин-мішеней (TRα1, TRα2, TRβ1 

та TRβ2), які кодуються генами THRA і THRB. Виражену тропність Т3 до 

кісткової тканини підтверджує значна експресія зазначених рецепторів у 

остеогенному матриксі. Варто відмітити, що TRα1 виступає основним 

посередником функціонального впливу Т3 на опорно-руховий апарат, хоча 

остеобласти та хондроцити містять на своїй поверхні рецептори двох типів. У 

той же час, ряд вчених вважають, що Т4 володіє набагато меншою тропністю до 

рецепторів тиреоїдних гормонів, тому і його участь у кістковому метаболізмі не 

така виражена. Хоча, результати інших досліджень вказують на виражену 

остеорезорбтивну дію Т4 шляхом активації остеокластів і стимуляції виділення 

простагландинів [83, 110, 289, 305, 322]. 

На сьогоднішній день немає єдиної думки і стосовно змін рівня 

макроелементів на тлі дисбалансу утворення тиреоїдних гормонів. Так, у 

пацієнтів із гіпотиреозом знижується інтенсивність обмінних реакцій у кістковій 

тканині, що зумовлює сповільнення процесів як остеосинтезу, так і 

остеорезорбції. Дані зміни характеризуються помірним зниженням умісту іонів 

кальцію на тлі зростання рівня фосфору у плазмі крові, що може призвести до 
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остеопенії й остеопорозу. Зміни мінеральної панелі крові підтверджуються 

зростанням екскреції мінералів, особливо кальцію і фосфору з сечею. Вважають, 

що одним із основних наслідків зменшення вмісту кальцію в крові є порушення 

його мобілізації в кісткову тканину. Відомо, що у пацієнтів із гіпофункцією ЩЗ 

показники загального й іонізованого кальцію достовірно не відрізняються від 

аналогічних значень у осіб зі збереженою гормоносинтезуючою функцією ЩЗ. 

Однак, зустрічаються відомості щодо вираженого зниження рівня загального 

кальцію та окремих його фракцій у гіпотиреоїдних хворих. У той же час, клінічні 

дослідження довели спряженість гіперпродукції йодовмісних гормонів із 

тенденцією до негативного кальцієвого балансу, активацію кісткового 

ремоделювання з переважною резорбцією остеогенного матриксу [119, 132, 178]. 

Існує думка, що на метаболізм кальцію у кістковій тканині можуть 

впливати інші мінерали. Так, магній чинить прямий вплив на фізіологічний уміст 

кальцію в твердих тканинах організму та забезпечує ріст кристалів апатитів як 

необхідної складової процесу мінералізації. Тривалий його дефіцит призводить 

до зниження активності остеобластів і ламкості кісток. У той же час, з’ясовано, 

що підвищений уміст магнію в кістковій тканині призводить до розвитку 

остеопоротичних змін. У свою чергу, цинк бере участь у процесах кальцифікації, 

сприяє синтезу колагенових волокон, а також входить до складу багатьох 

металопротеїназ [7, 26, 94]. Також із даних літератури відомо, що при 

генералізованому пародонтиті в тканинах зубоальвеолярного комплексу 

змінюється вміст міді, марганцю та заліза [163]. 

Окрім ефекторної дії йодовмісних гормонів на тверді тканини організму, 

гіпоталамо-гіпофізарна система також чинить центральний вплив на дані 

структури. Відомо про наявність специфічних до тиреотропного гормону 

аденогіпофіза (ТТГ) TТГ-рецепторів як в остеобластах, так і в остеокластах. 

Деякі автори вважають, що регуляторний вплив ТТГ на метаболізм кісткової 

тканини взагалі не залежить від синтезу тиреоїдних гормонів [120, 142, 157]. 

Проте, остаточно не з’ясовано, які саме процеси в кістковій тканині переважають 

під впливом ТТГ. З одного боку може посилюватися остео- та хондрогенез, а з 
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іншого – зростає інтенсивність остеорезорбтивних процесів [275]. 

Разом із кістками, зуби є найбільш мінералізованими структурами 

організму. Основу зуба складають емаль, дентин і цемент. Основними 

структурними компонентами емалі є емалеві призми, які містять мінеральні 

речовини (95-98 %), органічні компоненти (ліпіди, цитрати, полісахариди – 

1,2 %) і воду (2,3 %). Емалеві призми складаються з кристалів переважно 

гідроксиапатиту та восьмикальцієвого фосфату. Між кристалами є мікропори, 

крізь які відбувається транспорт деяких іонів і нутрієнтів. У складі мінеральних 

речовин емалі кальцій становить 37 %. Разом із тим, білкові комплекси 

відіграють важливу роль у впорядкованому розташуванні кристалічної фази та 

ініціації мінералізації емалі. Звапнованою тканиною зуба є дентин, основна маса 

якого також побудована з мінеральних речовин. Незважаючи на свою міцність, 

він володіє дуже високою проникністю, оскільки пронизаний значною кількістю 

мікротрубочок. Така особливість будови визначає швидку реакцію пульпи при 

ушкодженні дентину. Мінеральна основа дентину за складом наближена до 

структури емалі, де переважає вміст кальцію. Окрім гідроксиапатитів, у 

незначній кількості тут міститься фтор, магній, свинець, олово, марганець, 

залізо, алюміній, мідь та інші елементи. Шийку і корені зубів покриває цемент, 

який позбавлений судин і не підлягає постійній регенерації. Обмін речовин у 

ньому здійснюється дифузно з боку періодонту. Цемент більш резистентний до 

резорбтивних процесів, аніж кісткова тканина. Окрім твердих компонентів, зуби 

складаються з пульпи, пухкої волокнистої сполучної тканини, яка заповнює 

канали коренів і пульпову камеру коронки. Завдяки вираженій нервово-судинній 

сітці та високій метаболічній активності ендотелію пульпа виконує трофічну, 

захисну, сенсорну й пластичну функції стосовно цілісного зуба. Однак, це також 

створює передумови розвитку бурхливої запальної реакції за участю біогенних 

амінів, похідних арахідонової кислоти, продуктів ПОБ і ПОЛ. Варто зазначити, 

що у фізіологічних концентраціях вони відповідають за регуляцію фізіологічних 

процесів зубоальвеолярного комплексу на клітинному рівні [114, 152]. 

Отож, кістки і зуби людини виконують роль депо кальцію та фосфору в 
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організмі, що має важливу функцію у підтриманні гомеостатичного балансу цих 

елементів у крові. Біологічно активною фракцією кальцію виступає його 

іонізована форма, а при потребі комплексні метаболічно інертні сполуки можуть 

переходити в іонізовану фазу. Організм дорослої людини містить 1,0-1,7 кг 

кальцію, 99 % якого входить до складу скелета, а 1 % циркулює у міжклітинних 

рідинах. Щоденна потреба кальцію дорослої людини складає 25 ммоль. 

Більшість внутрішньоклітинного кальцію зв’язана з органічними і 

неорганічними фосфатами та міститься переважно в мітохондріях і мікросомах. 

У той же час, фосфор у більшій мірі локалізується позаклітинно. Між умістом 

даних макроелементів прослідковується кореляційна залежність, оскільки 

фосфор проникає крізь клітинну мембрану пасивно, а цей процес, в основному, 

регулюється потоком кальцію [25]. Ряд дослідників вказують на пряму 

залежність між рівнем тиреоїдних гормонів і мінеральною щільністю 

зубоальвеолярного комплексу. Зокрема, доведено прямий кореляційний зв’язок 

середньої сили між умістом кальцію й фосфору та рівнем Т3 й Т4 у сироватці крові 

пацієнтів із гіпотиреоїдною дисфункцією [102, 133, 231, 334]. Існують відомості 

щодо розвитку атрофії коміркового відростка при остеопенічному синдромі в 

осіб із захворюваннями ЩЗ [239, 277, 329]. Отримані дані можна розглядати як 

одну з етіологічних причин розвитку генералізованого пародонтиту при дефіциті 

йодовмісних гормонів. Причому, найчутливішою до зміни рівня гормонів ЩЗ є 

нижня щелепа [321, 326]. Варто відмітити, що розвиток запально-дистрофічних 

змін пародонта можливий навіть на ранній стадії захворювання ЩЗ, унаслідок 

порушення метаболізму мінеральних речовин. Виявлено також зміни стану 

зубощелепного апарату у пацієнтів із післяопераційним гіпотиреозом, що 

проявляється вираженими запальними реакціями тканин пародонта, утворенням 

серозно-гнійного ексудату, кровоточивістю ясен, формуванням глибоких 

кісткових кишень. 

Відомо, що тиреоїдні гормони регулюють усі види обміну речовин не лише 

на системному, а й на субклітинному та клітинному рівнях організації живої 

матерії, контролюючи, там самим, баланс між дегенеративними та 
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регенеративними процесами у тканинах пародонта [31]. Гормональний збій 

запускає каскад ланцюгових реакцій, який полягає в зміні процесів 

мікроциркуляції, клітинного дихання, імунологічного статусу структур 

зубоальвеолярного комплексу. Порушення метаболізму в тканинах зуба 

призводить до поступового утворення пародонтальних кишень, ерозій і 

некротичних змін емалі й дентину, особливо в ділянці шийки зуба, резорбції 

кістки коміркового відростка, що збільшує патологічну рухомість зубів і ризик 

їх передчасної втрати [83, 100]. Сукупність порушених обмінних процесів 

супроводжується змінами синтезу білків у тканинах пародонта, що може 

зумовлювати прогресування деструкції зубощелепного комплексу [151, 168]. 

Унаслідок накопичення глікозамінгліканів у сполучній тканині підвищується 

гідрофільність її компонентів, порушується колоїдна структура тканин, що 

зрештою призводить до набухання, структурної дезорганізації еластичних і 

колагенових волокон унаслідок їх заміщення слизоподібними масами. У 

результаті муцинозного набряку проміжної речовини виникає стиснення, 

некробіоз, некроз і атрофія всіх елементів пародонта. Атрофічні та дистрофічно-

деструктивні зміни паренхіматозних структур, муцинозний набряк строми 

виникають на тлі супресії репаративних процесів. Такі зміни можна пояснити 

зниженням рівня основного обміну, уповільненням окисно-відновних процесів, 

енергетичним голодуванням і гіпоксією органів ротової порожнини. 

Оскільки ЩЗ регулює усі види метаболізму, у тому числі енергетичні 

процеси, зниження її гормоносекретуючої функції негативно впливає на 

забезпечення макроергами тканин пародонта. Зокрема, Т3 і Т4 підтримують 

сталість енергетичного балансу клітин, впливаючи не лише на 

внутрішньорецепторний апарат ядра і мітохондрій, а й особливо, на 

циторецептори клітинних мембран. Відомо про різнонаправлені зміни 

активності дихальних ферментів та ензимів гліколізу при зниженій 

гормоносекретуючій функції ЩЗ [96, 211, 308]. Зокрема, при гіпотиреозі 

збільшується активність ЛДГ на тлі супресії СДГ і МДГ. При цьому ферменти 

термінального окиснення (нікотинамідаденіндинуклеотид-дегідрогеназа – НАД-



44 

дегідрогеназа та нікотинамідаденіндинуклеотидфосфат-дегідрогеназа- НАДФ-

дегідрогеназа) практично не зазнають достовірних змін [97]. Гіпотиреоз 

ускладнює перебіг хронічного генералізованого пародонтиту, одним із 

патогенетичних механізмів якого є саме зміни енергосинтезу. Так, на початкових 

етапах мінералізації остеобласти потребують значну кількість кисню й АТФ для 

активації окисно-відновних реакцій та окисного фосфорилювання. Дані процеси 

найінтенсивніше протікають у мітохондріях, де відбувається акумуляція іонів 

кальцію та фосфатів. Запускається каскад реакцій синтезу колагенових і 

неколагенових білків, які після посттрансляційної модифікації зберігаються у 

везикулах. Від остеобластів відгалужуються матриксні міхурці, в яких 

концентрація кальцію значно перевищує його вміст в остеобластах. Ці іони 

зв’язані переважно з негативно зарядженим фосфатидилсерином. У 

міжклітинному матриксі мембранні везикули руйнуються з вивільненням 

кальцію, пірофосфатів й органічних сполук, які утворюють комплекси з 

залишками фосфатної кислоти. Важливу роль у внутрішньоклітинному 

метаболізмі кальцію та фосфору відіграють фосфогідролази (ЛФ, дифосфатаза, 

аденозинтрифосфатаза і аденозинмонофосфатаза). Так, ЛФ відщеплює фосфат 

від органічних сполук, а пірофосфатаза гідролізує пірофосфат. У результаті 

цього іони Са2+ зв’язуються з РО4
3-, що призводить до появи аморфного фосфату 

кальцію [117, 320].  

Широкий спектр дії тиреоїдних гормонів багато в чому залежить від їх 

здатності впливати на окисний метаболізм. Дефіцит йодовмісних гормонів 

призводить до змін якісного та кількісного складу мембранних фосфоліпідів, 

зменшення використання кисню тканинами, аеробного окиснення глюкози та 

жирних кислот [98, 153]. Це зумовлює зниження активності окисно-відновних 

ферментів, порушення транспорту АТФ у мітохондріях і виснаження резервів 

антиоксидантної системи (АОС) на тлі активації пероксидації. Численні наукові 

дослідження свідчать про участь вільних радикалів як у фізіологічних реакціях 

організму, так і у розвитку багатьох патологічних станів [104]. У звичайних 

умовах молекулярний кисень не вступає в прямі реакції з органічними 
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біосубстратами. Так, установлено роль ПОЛ у механізмах адаптації клітин СОРП 

до наслідків гіпоксії. Проте, за деяких несприятливих умов реактивні форми 

кисню можуть проявляти високу хімічну активність і провокувати генерацію 

значної кількості вільних радикалів. Це сприяє неконтрольованій інтенсифікації 

окисних процесів, які порушують фізіологічну структуру білкових субстратів. 

Оскільки молекули протеїнів входять до складу клітинних мембран разом із 

ліпідними сполуками, то одночасно запускаються ланцюгові перекисні процеси 

й у ліпідній фазі. Вважають, що ПОБ активує процеси ліпопероксидації, які є 

універсальним механізмом пошкодження клітин на рівні біомембран [166, 215, 

301]. Згідно з останніми даними, пошкоджувальна дія кисню пов’язана не тільки 

з супероксидом, а й з продуктами його подальших трансформацій. Акумуляція 

інтермедіатів кисню, дефіцит енергії, ацидоз, вихід внутрішньолізосомальних 

ферментів чинять токсичний вплив на різноманітні клітинні органели [184]. У 

першу чергу страждають ензиматичні системи клітини. Унаслідок окиснення 

активних центрів ферментів, вони втрачають свою біологічну активність. Тому 

активація вільнорадикального пошкодження призводить до порушення процесів 

енергосинтезу, оскільки знижується активність СДГ, цитохромоксидази, 

ксантиноксидази. Отже, варто враховувати взаємозв’язок ПОЛ із енергетичними 

внутрішньоклітинними процесами, активність яких при гіпотиреозі 

порушується. У випадку зниження інтенсивності процесів окиснювального 

фосфорилювання, що характерне для гіпофункції ЩЗ, можливе надмірне 

використання кисню в інших метаболічних реакціях, зокрема, для ПОЛ [186]. 

Однак, сучасні наукові дослідження проблем тиреоїдології не дають єдиного 

твердження стосовно впливу надлишку вільних радикалів на функціональну 

активність ЩЗ та не пояснюють у повній мірі вплив реактогенних речовин на 

структурно-метаболічні особливості тканин пародонта. 

Таким чином, як видно із наведених в огляді літератури даних, сьогодні 

досягнуто значних успіхів у вивченні питань стосовно порушення рівноваги між 

киснезалежними процесами, активністю АОС за умов гіпофункції ЩЗ та їх роль 

у генезі стоматологічної патології, але ці дані не є вичерпними. Незважаючи на 
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велику різноманітність наукових праць, присвячених даній проблемі, зростання 

тиреоїдної патології вказує на недостатню ефективність профілактичних заходів 

та відсутність єдиних науково аргументованих підходів до профілактики, 

діагностики та лікування тиреоїдної дисфункції, що сприятиме збереженню 

стоматологічного здоров’я. 

 

1.2. Інсулінорезистентність за умов йодної депривації та належного 

забезпечення йодом: етіопатогенетичні аспекти, вплив на стоматологічний 

статус 

 

Згідно з останніми даними Міжнародної федерації діабету у світі 

нараховується більше 425 млн осіб, які хворіють на ЦД. Не менш гострою є ця 

проблема і для України, де зареєстровано більше 1 млн 300 тис осіб із даною 

патологією, при цьому близько 70 % хворих знаходяться в стані хронічної 

декомпенсації [66, 103, 118, 183]. Варто зазначити, що порушення вуглеводного 

обміну є вагомим фактором ризику розвитку стоматологічної патології. 

Характерним є те, що зміни органів ротової порожнини часто бувають першими 

клінічними проявами метаболічних порушень діабету та нерідко передують 

появі його класичних симптомів [170, 196, 260, 328]. Зокрема, практично у 

кожного хворого на ЦД діагностують хронічний генералізований пародонтит 

різного ступеня важкості. У той же час, у пацієнтів із пародонтитом у 10 % 

випадків виявляється ЦД [204, 205, 263, 319]. 

У останні роки все частіше зустрічається поєднання кількох ендокринних 

нозологій, що особливо небезпечно у прогностичному аспекті, оскільки 

розвивається хронічний мультигормональний розлад усіх видів метаболізму [14, 

92, 93, 99, 121, 129]. За останні десятиріччя перелік таких патологічних станів 

значно розширився. Так, ЦД разом із гіпотиреозом залишаються актуальними 

медико-соціальними проблемами, що пояснюється кумулятивним характером 

захворювань [23, 95, 126]. Зокрема, стало відомо, що патогенез гіпотиреозу 

пов’язаний із розвитком ІР, а порушення толерантності до глюкози багато в чому 
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залежить від зміни гормоносинтезуючої функції ЩЗ. Враховуючи погіршення 

екологічної ситуації та сучасний спосіб життя населення, ризик формування ІР 

на тлі ЙД суттєво зростає, особливо у регіонах зобної ендемії. Сучасні 

дослідження підтверджують вплив гормонів ЩЗ на дію інсуліну та взаємозв’язок 

між функціональними властивостями щитоподібної й підшлункової залоз, хоча 

ці зв’язки є досить складними [23]. Деякі клінічні спостереження вказують на те, 

що гормони ЩЗ є контрінсулярними, з іншого боку існує твердження, що, 

зумовлюючи гіперметаболізм, Т3 і Т4 можуть виступати синергістами інсуліну. 

Такий дуальний механізм патогенетичних впливів може потенціювати розвиток 

і перебіг стоматологічної патології, поширеність якої у декілька разів вища, ніж 

у пацієнтів із необтяженим анамнезом. У зв’язку з цим, у медичну практику 

введено поняття пародонтитного континууму, яке використовують для оцінки 

взаємозв’язків запально-дегенеративного ураження навколозубних тканин в 

умовах поліморбідної патології [115, 167, 269, 270]. 

Установлено, що тиреоїдні гормони регулюють усі обмінні процеси в 

організмі. Вагомим аспектом є їх опосередкований вплив на метаболізм 

вуглеводів шляхом стимуляції захоплення клітинами глюкози, впливу на 

процеси гліколізу й глюконеогенезу. Такі зміни відбуваються за рахунок 

активації 5-аденозин-монофосфат протеїнкінази, яка контролює енергетичний 

баланс клітини. Дані експериментальних досліджень свідчать, що гормони ЩЗ 

відіграють визначальну роль у регуляції та активації інсулінових рецепторів, 

білкових транспортерів глюкози, сигнальних шляхів, експресії різних лізоформ 

міозину скелетних м’язів. Деякі результати вказують на максимальну чутливість 

циторецепторів клітин до інсуліну під впливом тиреоїдних гормонів [119, 120]. 

Не виключається також їх безпосередній вплив на інсуліноцити підшлункової 

залози. При дефіциті Т3 і Т4 виникають внутрішньоклітинні дефекти, знижується 

синтез і розпад білка, сповільнюється всмоктування глюкози в кишечнику, 

гальмуються процеси глікогенолізу в печінці, знижується чутливість 

периферичних клітин до глюкози. При цьому, Т3 здатний посилювати метаболізм 

глюкози в печінці через вплив на гіпоталамо-гіпофізарну систему [176, 182]. 
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Печінка безпосередньо модулює процеси глікогенезу, глікогенолізу й 

глюконеогенезу та містить значну кількість тиреоїдозалежних генів. 

Стимулюючи не лише глюконеогенез у печінці, а й інсулінозалежний транспорт 

глюкози в жирову та м’язову тканини, йодовмісні гормони чинять прямий вплив 

на транскрипцію генів у печінці, тим самим стимулюють утворення нею 

глюкози. Прояви ІР і порушення вуглеводного обміну констатують як при гіпо-, 

так і при гіпертиреозі. Так, наукові роботи останніх років привертають увагу на 

знижену чутливість до інсуліну в багатьох хворих із гіпотиреоїдною 

дисфункцією [80]. Має значення й опосередкована гіперглікемія, зумовлена 

перевагою тонусу симпатичної нервової системи та гіперсекрецією гормонів-

антагоністів інсуліну в крові [177]. Відзначено також, що при гіпотиреозі 

підвищується рівень цитолітичних маркерів (аспартат- і аланінаміно-

трансферази), які свідчать про супутній розвиток ІР. Такі зміни підтверджуються 

значеннями індексу інсулінорезистентності – НОМА-IR (Homeostasis Model 

Assessment Insulin Resistance), співвідношенням глюкози до інсуліну та глюкози 

до С-пептиду [80]. З іншого боку, інсулін та ІФР-1 регулюють ріст і 

диференціацію фолікулярних клітин ЩЗ, а розвиток ІР сприяє периферичній 

резистентності тканин до йодовмісних гормонів. 

Предиктором розвитку ЦД вважають ІР, розповсюдженість якої набуває 

глобального характеру [16, 92, 93, 161, 190]. Етіологія ІР, як і ЦД доволі 

багатокомпонентна. Факторами, які сприяють розвитку ІР, є не лише метаболічні 

розлади (надмірна маса тіла, артеріальна гіпертензія, гіперліпідемія, 

гуморальний дисбаланс), а й генетичні та соціальні чинники. Попри широкий 

спектр етіологічних причин розвитку, патогенетично ІР базується на зниженні 

афінності тагерних клітин до дії інсуліну з порушенням практично всіх ланок 

метаболізму [69, 232]. Вираженість ІР може проявлятися від помірного 

зменшення чутливості клітин на дію інсуліну аж до повної резистентності 

циторецепторів. За локалізацією розрізняють пререцепторний, рецепторний і 

пострецепторний типи ІР. Пререцепторний пов’язують із патологією утворення 

молекули інсуліну на будь-якому з етапів її синтезу та секреції, а також із 
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формуванням інсулінспровокованих комплексів антиген-антитіло. Рецепторний 

рівень характеризується дефектами структури самих рецепторів або 

недостатньою їх кількістю на поверхні клітин-мішеней у відповідь на 

гіперінсулінемію. Остання призводить до надмірного надходження глюкози 

всередину клітини, що за механізмом зворотнього зв’язку зумовлює зниження 

експресії рецепторів до інсуліну. Дефект сенсорного апарату клітин може бути 

вродженим і набутим. Вроджений найчастіше є наслідком генетичного дефекту 

рецепторів до інсуліну, синтез яких знаходиться під контролем гену INSR, а 

також унаслідок патогенних мутацій, які призводять до втрати рецептором 

домена тирозинкінази. У той же час, аутоімунні цитотоксичні реакції 

зумовлюють набуті зміни активних центрів інсулінових рецепторів [92]. 

На початкових етапах ІР відзначається гіперінсулінемія, однак, згодом 

секреторні можливості β-клітин вичерпуються. З іншого боку, за механізмом 

зворотнього зв’язку чутливість інсуліноцитів до глюкози поступово знижується, 

що також призводить до порушення секреції інсуліну. У поєднанні з ІР на 

периферії це веде до постійної посталіментарної гіперглікемії, що, у кінцевому 

результаті, призводить до виснаження β-клітин. Як наслідок гіперглікемії, 

спостерігається резистентність циторецепторів до інсуліну, підвищується рівень 

глікозильованих білків, що призводить до ураження тканин і підвищення їх 

імуногенності. Молекулярна основа даних порушень пов’язана з частковою 

блокадою основного сигнального шляху інсуліну в чутливих до нього клітинах. 

Відомо, що ефекторна дія гормону пригнічується, оскільки цитокіни порушують 

передачу сигналу від інсулінового рецептора до його субстратів (ІРС-1 та  

ІРС-2), а далі до фосфоінозитид-3-кінази. В умовах компенсаторної 

гіперінсулінемії активуються мітогенактивуючі протеїнкінази, які запускають 

другий сигнальний шлях інсуліну. У таких умовах гормон проявляє свої ефекти 

як фактор росту, що стимулює ріст клітин і розвиток запальних змін у них. Саме 

дисоціація між двома сигнальними шляхами інсуліну в умовах гіперінсулінемії 

призводить до розвитку глибоких метаболічних порушень у багатьох тканинах 

організму [134, 135]. Окрім того, гіперінсулінемія може бути пов’язана зі 
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зниженням кліренсу інсуліну внаслідок зміни інтенсивності ниркового 

кровотоку. Мають значення і структно-функціональні особливості клітинних 

мембран, крізь які відбувається транспорт глюкози. 

Гіперглікемія зумовлює більш агресивний перебіг захворювань тканин 

пародонта, із прогресуючою інволюцією всього зубоальвеолярного комплексу 

[78, 128]. Це пов’язано з активацією патогенної мікрофлори, явищами 

дисбактеріозу, остеопенічними змінами кісткової тканини, супресією імунної 

відповіді, розвитком метаболічного ацидозу, що призводить до зменшення 

пародонтальної стійкості [78, 79, 303, 304]. Важливим аспектом патогенезу ЦД є 

розвиток нейро- та ангіопатій, виникнення яких пов’язують із гіперглікемією, 

порушенням обміну глікозаміногліканів, неферментативним глікозилюванням 

білків, прямою глюкозотоксичністю. Варто зазначити, що мікроангіопатії в 

тканинах пародонта за умов ЦД і ІР виникають набагато раніше, ніж в інших 

структурах організму [4, 32]. Оскільки, першою лінією контакту з середовищем 

ротової порожнини є слизова оболонка, то зміни її захисних, бар’єрних і 

сенсорних властивостей негативно впливають на функціональний стан інших 

тканин пародонта. Діабетичні зміни слизової оболонки зумовлені хронічною 

гіперглікемією. Глюкозо-опосередковане ураження ендотеліоцитів капілярів 

сприяє гіперсекреції прозапальних цитокінів і накопиченню білків 

екстрацелюлярного матриксу. Дані зміни спричинюють гіперфільтрацію плазми 

із судинного русла, крововиливи, гіпоксію, загибель сероцитів та деструктивні 

зміни усього зубоальвеолярного комплексу [57, 91, 273]. Відомо, що утилізація 

глюкози відбувається не лише інсуліновим шляхом. Зокрема, за таких 

патологічних умов активується сорбітоловий механізм обміну вуглеводів. При 

цьому значно зростає активність альдозоредуктази, як одного із ключових 

ферментів сорбітолового шляху. Вважають, що саме гіперактивність даного 

ферменту є однією з причин структурно-функціональних змін судинної стінки, 

які зумовлюють виражені патологічні зміни у тканинах пародонта [32, 35, 65]. 

Розлади мікроциркуляції поглиблюються виникненням імунозапальної відповіді 

[2]. 
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Разом із цим, гіперглікемія має пряму та опосередковану (через 

стимуляцію глікованими протеїнами синтезу цитокінів) пошкоджувальну дію на 

клітини кісткової тканини. Тривала гіперглікемія призводить до розвитку так 

званої діабетичної остеопатії: зниження кісткової щільності шляхом зменшення 

абсорбції іонів кальцію в кишечнику та реабсорбції їх в канальцях нефронів і, як 

наслідок, порушення кальцієвого обміну, зокрема, у кістках і зубах [243, 247]. 

Відомо, що інсулін приймає участь у регуляції процесів всмоктування кальцію із 

порожнини тонкого кишечника у плазму крові шляхом експресії 

трансцелюлярних і парацелюлярних транспортерів макроелемента в 

ентероцитах, а тому ІР може виступати причиною інтестінальної гіпокальціємії 

[236, 244]. Поруч із цим, порушення вуглеводного обміну, головним чином, за 

рахунок процесів глікації, що посилюють прояви апоптозу остеобластів із їх 

поступовим заміщенням жировою тканиною, пригнічують диференціацію 

остеоцитів, гальмують синтез колагену I типу, остеонектину, остеокальцину. 

Кінцевим проявом таких змін є зменшення кількості зрілих форм остеобластів, 

активація остеокластів і порушення мінералізації твердих тканин організму 

[253]. Унаслідок порушення кісткового метаболізму прискорюються процеси 

резорбції коміркового відростка та частини, які служать резервним депо 

мінералів як складова частина кісткової системи та, зрештою, призводить до 

втрати зубів [266, 257, 332]. Зокрема, деякі дослідники вважають, що ЦД може 

призвести до деструкції та повної втрати коміркового відростка та частини [187, 

257]. Варто зазначити, що інші мінеральні речовини можуть чинити 

модулюючий вплив як на стан твердих тканин організму, так і на гуморальний 

гомеостаз. Зокрема, магній відіграє важливу роль у регуляції рівня глюкози в 

крові. Дефіцит магнію сприяє резистентності клітин-мішеней до дії інсуліну із 

наступним розвитком ЦД 2 типу. Встановлено, що у людей з підвищеним рівнем 

інсуліну низька концентрація магнію, що пов’язують із дефектом двох генів, які 

контролюють гомеостаз макроелемента. Магній також приймає участь в 

активації тирозинкінази, яка необхідна для нормального функціонування 

рецепторів до інсуліну. 
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На тлі зниження системної та локальної імунної відповіді 

пародонтопатогени (зокрема, Porphyromonas gingivalis) і прозапальні цитокіни 

(ФНП-α, інтерлейкін-1, інтерлейкін-6, ПГ Е2) стимулюють прогресування 

запально-дистрофічних змін кісткової тканини коміркового відростка та 

частини, періодонтальної зв’язки і, в кінцевому результаті, до швидкої втрати 

зубів. Зокрема, ФНП-α блокує проведення клітинного сигналу, тому, навіть при 

взаємодії інсуліну з рецептором ефекторної дії гормону не буде, що, у свою 

чергу, поглиблює гіперглікемію [84, 282, 284]. З іншого боку, медіатори 

запалення потенціюють стан ІР, оскільки сприяють деструкції  

β-клітин підшлункової залози. У свою чергу, зниження утворення інсуліну 

гальмує проліферацію остеобластів, синтез колагену, опосередковано 

зумовлюючи метаболічний ацидоз та активацію остеокластів, що призводить до 

остеолізу [234, 299]. Це відбувається на тлі посилення апаптозу фібробластів і 

остеобластів [295, 300]. Тривала гіперглікемія призводить до глікозилювання 

структурних білків і ліпідів позаклітинного матриксу, сполучної тканини, а 

також стінок гемокапілярів [132, 310]. Унаслідок мікроангіопатій на тлі 

гіперглікемії та накопичення медіаторів запалення у ротовій рідині, слина 

втрачає бактерицидні властивості та сприяє розмноженню мікроорганізмів і 

прогресуванню запалення [309, 323]. Глікозилювання колагену зумовлює 

зменшення його еластичності та сповільнює міграцію фагоцитуючих клітин із 

кров’яного русла у вогнище запалення. Тому ІР служить передвісником важких 

деструктивних захворювань пародонта. Загалом у хворих із порушеним 

вуглеводним обміном відзначається обтяжений перебіг стоматологічних 

захворювань через пригнічення репаративних і регенеративних процесів, які у 

кістковій тканині відбуваються за фізіологічних умов. 

Важливим компонентом органічного матриксу кісткової тканини є 

глікоген. Хоча його вміст дуже малий, він є основним енергетичним джерелом 

для остеогенного метаболізму, адже мінералізація кісток пов’язана з великими 

енерговитратами. Відомо, що в остеобластах синтез АТФ відбувається, головним 

чином, за рахунок розщеплення глікогену, який переважає навіть за умов 
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належного забезпечення киснем. Тому практично вся глюкоза, що 

використовується зрілою кісткою, розщеплюється шляхом гліколізу. 

Результатом даної реакції є утворення складних сполук фосфоефірів, які є 

джерелом фосфату для основної речовини кістки. Одночасно відбувається цикл 

трикарбонових кислот, а цитратні гліцерофосфоліпіди, які утворюються при 

цьому, використовуються для зв’язування іонів кальцію у процесах 

мінералізації. Безпосередньо внутрішньоклітинні зміни пов’язані з 

функціональними властивостями мітохондрій [26, 85]. Ці органели чуттєво 

реагують на негативні впливи зміною активності мембранозв’язних ферментів 

(СДГ, МДГ, ЛДГ). Вони є важливими маркерами енергетичного обміну та 

перебігу гіпоксії. Зокрема, флавопротеїд СДГ є ензимом внутрішньої мембрани 

мітохондрій, який каталізує дегідрування янтарної кислоти до фумарової в циклі 

трикарбонових кислот, що в значній мірі визначає швидкість споживання кисню 

і утворення АТФ [89, 97]. У той же час, ЛДГ каталізує реакцію 

взаємоперетворення пірувату в лактат і, таким чином, приймає участь в 

початкових етапах енергоутворення [70, 280]. Розвиток ІР порушує структурно-

функціональну організацію не лише ензиматичних комплексів дихального 

ланцюга мітохондрій. За таких умов також збільшується експресія ферментів, які 

приймають участь у катаболізмі жирних кислот, що призводить до кетоацидозу 

й активації глюконеогенезу. Зрештою, виникає системна гіперглікемія, що 

зумовлює компенсаторну гіперсекрецію інсуліну [85]. Отже, дисбаланс у системі 

енергозабезпечення тканин пародонта, який виникає на тлі інсулярних 

порушень, може потенціювати ураження опорних тканин зубів. 

Відомо, що в організмі постійно відбуваються окисно-відновні реакцій із 

генерацією АФК, які у фізіологічних умовах відіграють важливу роль у регуляції 

судинного тонусу, проліферації та диференціації клітин, синтезі простагландинів 

і біологічно активних речовин, передачі сигналів від міжклітинних сигнальних 

молекул на регуляторні системи, які забезпечують експресію генів. Проте, у 

розвитку запально-деструктивних захворювань пародонта за умов ІР вагома роль 

належить оксидативному стресу, що є наслідком порушення динамічного 
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прооксидантно-антиоксидантного балансу на різних рівнях [112, 242, 274]. Це 

сприяє акумуляції прозапальних цитокінів, персистенції системного хронічного 

запалення, що призводить до метаболічних порушень із розвитком мінерального 

дисбалансу. Знижується вміст більшості мінеральних компонентів (кальцію, 

магнію, цинку, міді, заліза) у твердих тканинах кісток і зубів, що сприяє резорбції 

кісткової тканини щелепного апарату з наступними дегенеративно-запальними 

змінами усіх структур зубоальвеолярного комплексу [71, 184, 201]. Поєднана дія 

загальних і місцевих подразників призводить до лавиноподібного накопичення в 

тканинах пародонта перекисів, АФК, токсичних продуктів порушеного 

метаболізму, які змінюють структуру та функціональну організацію клітинних 

мембран, їх проникливість, пошкоджують основні компоненти сполучної 

тканини. При такій тривалій агресивній дії виникає ураження генетичного 

апарату клітин, мутації, порушення біосинтезу білків, і, зрештою, патологічні 

зміни всього комплексу тканин пародонта. Характер спровокованих 

пошкоджень визначається не тільки окисним потенціалом утворених радикалів, 

а й структурно-функціональними особливостями клітин-мішеней. Так, у 

позаклітинному просторі АФК руйнують глікозаміноглікани основної речовини 

сполучної тканини, що призводить до розвитку деструктивного процесу [194, 

206]. Дані структури стають об’єктом емоційно-білкового стресу, чому сприяє 

розлога іннервація та васкуляризація органів ротової порожнини. Основним 

об’єктом впливу стають білки плазматичних мембран, які виконують функцію 

клітинних насосів. Під дією АФК відбувається деполімеризація протеїнів, зміна 

їх структури, руйнування дисульфідних зв’язків. Унаслідок окиснювального 

стресу страждає генетичний апарат клітини, модифікується ДНК і РНК, а також 

зменшується активність багатьох мембранних і цитозольних ферментів [153, 

219]. Сформульована концепція участі ПОЛ у патогенезі уражень пародонта, в 

якій основну роль відводять посиленню процесів неферментативного окиснення 

ліпідів шляхом взаємодії АФК із ацильними залишками ліпідів мембран, 

ліпопротеїнами різної густини і вільними ненасиченими жирними кислотами 

[235, 261]. Ключовим механізмом розвитку таких процесів виступає надмірне 
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надходження до організму потенційних прооксидантів на тлі зниженого 

поступлення аліментарних антиоксидантів. Разом із тим, має значення надмірне 

споживання насичених жирів, безбілкова дієта, вроджені та набуті ензимопатії 

антиоксидантних ферментів, стресові чинники [20]. Із молекул ліпідів 

утворюються ліпідні радикали, які формують міжмолекулярні зшивки в 

ліпопротеїнових структурах, що є основною причиною целюлярних змін [63, 73]. 

Підвищена пероксидація жирів збільшує в’язкість ліпідного бішару за рахунок 

зниження ступеня насичення жирних кислот, а надлишок ліпоперекисів 

пригнічує окисне фосфорилювання, що загалом зумовлює порушення 

мембранної проникливості. Це призводить до посиленого виведення білка з 

клітин на тлі зниженої екскреції екзогенних й ендогенних токсичних речовин, а 

також продуктів обміну в ендоплазматичному ретикулумі [325, 335]. Оскільки 

фосфоліпіди здатні приймати участь у реакціях аутоокиснення поліненасичених 

жирних кислот із радикалами-праймерами, то вважають, що саме вони 

першочергово потрапляють під дію ліпоперекисів. У результаті цього повністю 

або частково порушується активність мембранних ензимів, адже фосфоліпідний 

шар мембрани відіграє роль своєрідної платформи для активації ферментативних 

систем [153, 335]. 

Ендотеліальна дисфункція, яка виникає за умов порушеної толерантності 

до глюкози, призводить до зміни функціональних властивостей гладком’язових 

й ендотеліальних клітин, фібробластів і макрофагів із подальшим розвитком 

атеросклерозу та порушенням капілярного кровотоку. Судинні зміни сприяють 

генерації та накопиченню АФК і розвитку системної запальної відповіді [11, 

112]. Проте, вільні радикали не лише виступають першопричиною ІР, а й 

потенціюють негативний вплив гіперглікемії на тканини організму. Так, за умов 

ІР оксидативний стрес прогресує внаслідок неферментативного глікозилювання, 

надмірного некерованого руху електронів через дихальний ланцюг і вираженого 

аутоокиснення глюкози. Механізми діабетичного континуума в умовах тривалої 

токсичної гіперглікемії та вільнорадикального окиснення призводять до 

патологічного апоптозу клітин [113, 185]. Таким чином, гіперглікемія активує 
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процеси ПОЛ і ПОБ, що може зумовити посилену дезінтеграцію компонентів 

сполучної тканини та кісткового матриксу й, тим самим, сприяти прогресуванню 

запально-деструктивних змін навколозубних тканин (дилятації капілярів, 

інвазивному росту епітелію ясен, резорбції кісткової тканини, проліферації 

грануляцій). 

Відомо, що до порушення метаболічних реакцій організму, крім 

оксидативного навантаження на клітини, призводить також карбонільний стрес. 

Більше того, між цими двома процесами існує пряма залежність. Так, взаємодія 

реактогенних форм кисню з вуглеводами стимулює утворення активних 

карбонільних сполук (АКС). Найчастіше з вуглеводами реагує гідроксил-

радикал. Унаслідок такої взаємодії відбувається відщеплення протону від 

молекул моносахаридів. Таким чином, утворені АКС призводять до 

оксидативної фрагментації вуглеводів. Тривалий час вважали, що глікація 

білкових комплексів за умов порушеного вуглеводневого обміну виникає 

внаслідок гіперглікемії. Проте, результати сучасних досліджень вказують на те, 

що глікація протеїнів опосередкована не лише глюкозою. Зокрема, АКС 

володіють більше вираженим пошкоджуючим впливом на біоструктури 

організму, а їх рівень суттєво зростає при ЦД та ІР [185, 199]. 

Порушення утилізації глюкози не лише провокує утворення надмірної 

кількості вільних радикалів й АКС, але й знижує активність протирадикального 

захисту шляхом неферментативного глікозилювання антиоксидантних 

ферментів [193, 238]. Тому глікація протирадикальних ферментів призводить до 

зниження ефективності захисних систем, що робить тканини більш уразливими 

до дії оксидативного та карбонільного стресу [206, 294]. Відомо, що для 

нейтралізації надлишку реактогенних вільних радикалів у організмі існують 

ферментативні й неферментативні системи антиоксидантного захисту. Перша 

представлена супероксиддисмутазою (СОД), каталазою (К), глутатіон-

пероксидазою (ГП). До другої належать церулоплазмін (ЦП), каротин, гістидин, 

токоферол, вітаміни К, С, Р, тіолові сполуки, стеарини, трансферин, ендогенний 

етанол, метанол. Дані речовини можуть функціонувати на антирадикальному, 
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антикисневому й антипероксидному рівнях нейтралізації продуктів 

пероксидації. Антирадикальний ефект досягається шляхом захисту клітин від 

впливу вільних радикалів завдяки СОД, глутатіонредуктазі (ГР), токоферолу, 

ЦП, вітамінам А і С. Основний механізм антикисневого захисту полягає у 

депонуванні надлишку АФК. Це відбувається за участю ензимів дихального 

ланцюга, які використовують кисень для власних ферментативних реакцій, 

таким чином, його активні форми залучаються у перебіг фізіологічних процесів, 

а не провокують окиснення біосубстратів. Антипероксидну функцію виконують 

К і ГП, що розщеплюють надлишок гідро- і ліпопероксидів та запобігають 

аутокаталітичному посиленню процесів ПОБ і ПОЛ [278, 294, 298]. При 

недостатньому антиоксидантному захисті виникає активація процесів білкової та 

ліпідної пероксиданії, а утворенні ОМБ та продукти ПОЛ призводять до 

порушення цілісності клітинних мембран і цитоскелету клітин. Змінюється 

функція транспортних систем, особливо забезпечення клітин необхідними 

нутрієнтами та киснем. У свою чергу, гіпоксія посилює процеси пероксидації та 

гіперпродукцію вільних радикалів, адже відомо, що інсулін впливає на 

акумуляцію енергетичних субстратів у клітинах та їх подальше використання в 

процесах обміну речовин і енергії. Тому за умов гіперглікемії, що виникає при 

ІР, знижується робота електронтранспортної системи, як результат дефіциту 

донаторів макроергів. Посилена генерація вільних радикалів спричинює зміни 

молекулярних структур мітохондрій, які виявляються в інтенсифікації процесів 

окиснювальної деструкції та фракційному перерозподілі продуктів 

мітохондріальної трансляції, що супроводжується змінами ферментативної 

активності СДГ та цитохромоксидази. За таких умов дихальний ланцюг стає 

потужним продуцентом цитотоксичних АФК. Відбувається гіперпродукція 

супероксид-аніона, який за нормальних умов нейтралізується АОС. Виникає так 

зване «замкнуте коло», що призводить до виражених структурно-метаболічних 

змін тканин пародонта [166, 324]. 

Загалом, аналіз даних літератури вказує на суперечливі відомості стосовно 

патологічних змін тканин пародонта за умов ЙД та ІР. Тому особливий інтерес 
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представляє дослідження: 

1) впливу навантаження фруктозою на тканини пародонта за умов 

належного забезпечення йодом та ЙД; 

2) мінеральної панелі (особливо розподілу кальцію, магнію, цинку, 

марганцю, міді) у тканинах пародонта за умов йодної депривації, ІР та їх 

поєднання; 

3) системи енергозабезпечення у поєднанні з мінеральним гомеостазом за 

умов комбінованої ІР та ЙД; 

4) перебігу киснезалежних реакцій (ПОБ, ПОЛ) за умов тиреоїдної 

дисфункції, порушеної толерантності до глюкози; 

5) з’ясування особливостей структурної організації тканин пародонта за 

умов належного та обмеженого забезпечення йодом. 

Отримані дані можуть бути теоретичною основою та сприяти розширенню 

заходів ранньої, у тому числі, доклінічної діагностики та комплексного 

лікування стоматологічних порушень за умов ІР, особливо у мешканців 

ендемічних по зобу регіонів. 

Вирішення поставлених завдань зумовило виконання даної наукової 

роботи. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

2.1. Об’єкти та умови дослідження 

 

Експериментальні дослідження проведено на кафедрі фізіології ІФНМУ 

МОЗ України після отримання позитивного висновку комісії з питань етики 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України 

(протокол № 94/17 від 16.02.2017 р.). Після завершення досліджень комісія з 

питань етики ІФНМУ МОЗ України (протокол № 121/21 від 13.05.2021 р.) 

підтвердила дотримання основних положень Правил проведення робіт із 

використанням лабораторних тварин (1977), Конвенції Ради Європи про охорону 

хребетних тварин, яких використовують в експериментах та інших наукових 

цілях (1986), Директиви ЄЕС № 609 (1986), Наказу МОЗ України  

№ 281 від 01.11.2000 р. «Про міри по подальшому вдосконаленню 

організаційних норм роботи з використанням експериментальних тварин» та 

Закону України № 3447-IV «Про захист тварин від жорстокого поводження» 

(2006).  

Дослідження проведені на 120 нелінійних щурах-самцях масою 150-180 г, 

яких утримували на базі клініко-експериментальної бази «Віварій» ІФНМУ. 

Тварини були розділені на три дослідні групи (табл. 2.1): щури з ЙД (1-ша 

дослідна група, n=30), щури з ІР за умов належного забезпечення йодом (2-га 

дослідна група, n=30), тварини з ІР на тлі ЙД (3-тя дослідна група, n=30). 

Контрольна група (n=30) представлена інтактними тваринами. 
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Таблиця 2.1  

Розподіл експериментальних тварин за серіями досліджень 

Групи тварин Умови експерименту 

Контрольна 

(інтактні тварини) 

Інтактні тварини, які знаходились на стандартному 

харчовому раціоні та питному режимі віварію. 

1-ша дослідна 

група (тварини, 

яким моделювали 

ЙД) 

Тварини, які знаходились на йододефіцитній дієті 

впродовж 8-ми тижнів у статевозрілому віці. 

2-га дослідна група 

(тварини, яким 

моделювали ІР) 

Тварини, які перебували на стандартному харчовому 

раціоні віварію, проте замість питної води отримували 

10 %-й розчин фруктози впродовж 8-ми тижнів у 

статевозрілому віці. 

3-тя дослідна група 

(тварини, яким 

моделювали ІР за 

умов ЙД) 

Тварини, які знаходились на йододефіцитній дієті 

впродовж 8-ми тижнів у статевозрілому віці, а замість 

питної води отримували 10%-й розчин фруктози впродовж 

експерименту.  

 

2.2. Експериментальні моделі дослідження 

 

Для відтворення стану ЙД була використана модель, згідно до якої щури 

упродовж експерименту (8-ми тижнів) знаходились на йододефіцитній дієті 

[271]. ІР моделювали шляхом заміщення питної води тварин 10 %-м розчином 

фруктози впродовж 8-ми тижнів (Голден Фарм, Україна) [175]. Вибір зазначених 

моделей ЙД та ІР зумовлений природною йодною депривацією по всій території 

України та особливістю сучасного харчового раціону із високим умістом 

простих вуглеводів. Щурів контрольної групи утримували на стандартному 

харчовому раціоні та питному режимі віварію. 

Виведення тварин із експерименту здійснювали шляхом декапітації під 
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кетаміновим наркозом. Із цією метою щурам внутрішньоочеревинно вводили 

кетамін (ВАТ «Фармак», Київ, Україна) з розрахунку 100 мг/кг маси тіла. Доза 

препарату підібрана з урахуванням формули перерахунку на тварин [150]. 

Матеріал для дослідження (цемент кореня зуба, комірковий відросток та 

частину, СОКВЧ) забирали одразу після декапітації тварин. Перебіг біохімічних 

процесів у вилучених тканинах зупиняли негайним охолодженням льодом. З 

метою стабілізації згортання крові використовували гепарин (ЗАТ «Біолік», 

Україна) із розрахунку 0,2 мл/мл крові. Частину крові центрифугували 15 хв при 

швидкості 3000 об/хв для отримання сироватки крові. 

Гомогенізацію СОКВЧ здійснювали у фарфоровій ступці на холоді з 

додаванням 0,5 М розчину трис-HCl буфера (pH=7,3). Дослідження біохімічних 

показників проводили в день виведення тварин із експерименту (впродовж не 

більше п’яти годин з моменту забору тканин). Для здійснення 

загальногістологічного дослідження та спеціальних гістологічних досліджень 

фрагменти цемента кореня зуба, коміркового відростка та частини, СОКВЧ 

фіксували у 10 %-му розчині нейтрального формаліну (рH=7,0). Час фіксації 

складав 24 години [9]. 

 

2.3. Біохімічні методи дослідження 

 

Для визначення стану йодного забезпечення у сечі тварин прижиттєво 

визначали концентрацію йоду за методом Dunn J. зі співавт. [133, 213]. Для 

забору сечі використовували метаболічні клітки.  

Принцип методики. В основі дослідження лежить реакція Sandell-Kolthoff, 

згідно з якою йодид каталізує перетворення жовтого сульфату амонію з 

чотиривалентним цезієм у безбарвну церієву форму. За ступенем забарвлення 

сечі можна визначити показник йодурії. 

Методика виконання. У пробірки вносили по 250 мкл сечі, кожен із 

калібрувальних зразків йоду, воду (до об’єму 250 мл) та по 1,0 мл 1,0 М 

персульфату амонію. Суміш нагрівали до температури 100оС упродовж 60 хв. 
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Після цього проби охолоджували до кімнатної температури та додавали по  

2,5 мл розчину миш’яковистої кислоти, перемішували і струшували. Надалі 

пробам давали відстоятися протягом 15-ти хв і після цього у кожну пробірку 

додавали по 300 мл сульфату амонію церію, швидко перемішуючи з інтервалом 

15-30 хв. Через 30 хв вимірювали поглинальну здатність у кожному зразку сечі в 

пробірці при довжині хвилі 420 нм на спектрофотометрі LV/VIS ULAB модель 

108/108 UV (Китай). За одержаними даними будували калібрувальну криву (по 

осі абсцис відкладали калібрувальні значення йоду, а по осі ординат – оптичну 

густину сечі). Рівень екскреції йоду із сечею виражали в мкг/л [213]. 

Тиреоїдний статус характеризували шляхом кількісного визначення ТТГ, 

вільних Т3 (вT3) i Т4 (вT4) у сироватці крові методом імуноферментного аналізу 

на аналізаторі ER-500 (Sinnowa, Китай) з використанням стандартного набору 

реактивів адаптованого для тварин (щурів) «ELISA» (Elabscience, США) з 

наступним обчисленням індексів вT3/вT4, ТТГ/вT4 [150].

Принцип методики. Принцип визначення ТТГ (двосайтовий 

імуноферментний аналіз) базувався на взаємодії сорбованих в осередках 

стрептавідину та доданих біотинильованих антитіл до ТТГ на поверхні 

мікролунок. 

Методика виконання. При змішуванні біотинильованих анти-ТТГ 

моноклональних антитіл, ферментного кон’югату і сироватки, що містить 

природний антиген, між нативним антигеном і антитілами відбувалася реакція 

утворенням розчинного сендвіч-комплексу. Одночасно в осередках утворювався 

комплекс при реакції високоафінного стрептавідину і біотинилованих антитіл. 

Після досягнення рівноваги фракцію, пов’язану з антитілами, відділяли від 

незв’язаних антигенів. Активність ферменту у фракції пов’язаних антитіл 

прямопропорційна концентрації нативного антигену. У ході роботи у відповідні 

лунки додавали по 50 мкл стандартів, контролів та досліджуваних зразків та по 

100 мкл розчину ТТГ ферментного реагенту. Інкубували 60 хв при кімнатній 

температурі. Уміст лунок видаляли декантацією або аспірацією. Додавали 50 мкл 

промивного буфера із подальшим його видаленням. Процедуру повторювали три 
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рази. Далі в кожну лунку додавали по 100 мкл робочого розчину субстрату.

Інкубували 15 хв при кімнатній температурі, після чого в кожну клітинку 

додавали 50 мкл стоп-розчину. Проби підлягали фотометрії при довжині хвилі 

450 нм. Уміст ТТГ у сироватці крові виражали в мМО/мл.  

Принцип методики. Принцип визначення вT3 i вT4 полягав у 

конкурентному імуноферментному аналізі. При взаємодії осередків, покритих 

антитілами, кон’югату фермент-антиген і нативного антигену, що міститься в 

сироватці, відбувається конкуренція між антигеном зразка і кон’югатом 

фермент-антиген за обмежене число іммобілізованих сторін зв’язування.

Активність ферменту у фракції пов’язаних антитіл обернено пропорційна 

концентрації нативного антигену.  

Методика виконання. У ході роботи в лунки додавали по 50 мкл стандартів, 

контролів і досліджуваних зразків та по 100 мкл розчину вT3 та вТ4 ферментного 

реагенту відповідно. Після інкубації вміст лунок видаляли декантацією. Далі 

додавали 350 мкл промивного буфера. Процедуру повторювали тричі, після чого 

в кожну лунку додавали по 100 мкл робочого розчину субстрату. Інкубували 15 

хв після чого вводили по 50 мкл стоп-розчину. Величини поглинання вмісту 

осередків проводили фотометрично при довжині хвилі 450 нм. Уміст вТ3 і вТ4 у 

сироватці крові виражали в пмоль/л. 

Систему вуглеводного обміну досліджували за рівнем інсуліну в сироватці 

крові, глікозильованого гемоглобіну крові (HbА1с) та концентрацією глюкози у 

крові [23, 69,150]. 

Рівень інсуліну визначали методом імуноферментного аналізу набором 

реагентів EIA-2935, «ELISA» («Elabscience», США) на планшетному аналізаторі 

STAT FAX 2100 (Китай).  

Принцип методики. Принцип методу полягав у тому, що на поверхні 

мікролунок взаємодіяли сорбовані в осередках стрептавідин і додані 

біотинильовані антитіла до інсуліну. При змішуванні біотинильованих антитіл і 

сироватки між антигеном інсуліну і антитілами відбувалася реакція з утворенням 
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комплексу антитіло-антиген. Послідовно біотин, зв’язаний з антитілом, 

взаємодіяв зі стрептавідином, що призводило до іммобілізації комплексу. 

Одночасно утворювався комплекс при реакції стрептавідину і біотинильованих 

антитіл.

Методика виконання. У ході дослідження у лунки додавали по 50 мкл 

стандартів, контролів і досліджуваних зразків та по 100 мкл ферментного 

реагенту інсуліну. Інкубували 120 хв. Уміст лунок видаляли декантацією або 

аспірацією. Потім додавали 350 мкл промивного буферу. Процедуру 

повторювали три рази та додавали по 100 мкл робочого розчину субстрату в 

кожну. Інкубували 15 хв. Далі в лунки додавали 50 мкл стоп-розчину. 

Вимірювання величини поглинання вмісту лунок здійснювали при довжині хвилі 

450 нм. Рівень інсуліну виражали у мкОд/л. 

Вміст HbА1с крові визначали за реакцією з тіобарбітуровою кислотою 

(ТБК) набором реактивів фірми «Реагент» (Дніпро, Україна) на планшетному 

аналізаторі STAT FAX 2100 (Китай). 

Принцип методики. Принцип методу базувався на тому, що стійка форма 

HbА1с містить 1-дезокси-1(N-валіл)-фруктозу. При нагріванні з фосфорною 

кислотою вуглеводневий залишок гідролізується до 5-оксиметил- 

2-фуральдегіду, який при взаємодії з 2-тіобарбітуратом дає забарвлення, 

інтенсивність якого визначали фотометрично. 

Методика виконання. Готували дослідну (2,0 мл гемолізату + 0,35 мл 

фосфорної кислоти), калібрувальну (2,0 мл калібрувального розчину + 0,35 мл 

фосфорної кислоти) та дві холості проби. Інкубували 30 хв при температурі 

100оС, а потім охолоджували. Після того в усі пробірки додавали 0,7 мл 

трихлороцтової кислоти (ТХО). Цетрифугували 30 хв при 1000 об/хв. Далі до  

2,0 мл центрифугату додавали 1,0 мл ТБК (дослідна та калібрувальна проби) і по 

1,0 мл дистильованої води (холоста проба 1) й ТБК (холоста проба 2). Інкубували 

40 хв при 37оС та вимірювали оптичну густину проб. Уміст HbА1с виражали у 

мкмоль фруктози/г гемоглобіну та розраховували за формулою (2.1): 
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HbА1с = 
Сфруктози

СHb
  (2.1) 

 

де HbА1с – вміст глікозильованого Hb в крові, мкмоль фруктози/г Hb; 

    Сфруктози – вміст фруктози в у дослідній пробі, кмоль/л; 

    СHb – вміст гемоглобіну в гемолізаті дослідної проби, г/л. 

 

Визначення кількості загального гемоглобіну (Hb) проводили 

ацетонциангідриновим методом з використанням стандартного набору 

(«Реагент», Дніпро, Україна). 

Методика виконання. Вносили 5,0 мл деіонізованної води у пробірки 

стандарту, контролю, зразка і т.д. Додавали по 20 мкл гемолізату у відповідну 

пробірку з ділюєнтом загального Hb та перемішували вміст. Рівень загального 

Hb визначали проти деіонізованної води при довжині хвилі 540 нм. Дослідження 

проводили при кімнатній температурі (21-26°С) упродовж години з метою 

запобігання випаровування зразка. Вміст загального Hb розраховували за 

формулою (2.2): 

СHb = 
Едосл

Екалібратор
 × 150  (2.2) 

 

де СHb – вміст Hb в гемолізаті дослідної проби, г/л; 

     Едосл – оптична густина досліджуваної проби, од. екстинції; 

     Екалібратор – оптична густина калібрувальної проби, од. екстинції; 

    150 – вміст Hb в калібрувальній пробі, г/л. 

 

Концентрацію глюкози у крові визначали глюкозооксидазним методом з 

використанням стандартного набору реактивів фірми «Філісіт-Діагностика» 

(Дніпро, Україна) на планшетному аналізаторі STAT FAX 2100 (Китай). 

Принцип методики. Принцип методу базувався на тому, що глюкоза в 

присутності глюкозооксидази окиснюється киснем повітря до глюконової 

кислоти та перекису водню, який у присутності пероксидази реагує з фенолом та 
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4-амінофеназоном з утворенням хіноніміна червоно-фіолетового кольору, який 

визначається фотометрично.  

Методика виконання. Готували дослідну (0,2 мл розведеного 

калібрувального розчину або надосадової рідини + 1,0 мл буферного розчину + 

1,0 мл ензимів) і холосту (0,2 мл фізіологічного розчину + 1,0 мл буферного 

розчину + 1,0 мл ензимів). Проби витримували 20 хв при кімнатній температурі. 

Вимірювали оптичну щільність калібрувальної та дослідної проб проти холостої. 

Концентрацію глюкози у крові та сечі виражали в ммоль/л та розраховували за 

формулою (2.3): 

 

С = 
Едосл.

Е кал.
× К × 10{(180)}  (2.3) 

 

де С – концентрація глюкози в дослідній пробі, ммоль/л; 

    10 (180) – концентрація глюкози в калібрувальному розчині, ммоль/л; 

    Едосл – оптична щільність дослідної проби, од. опт. щільності; 

    Екал –  оптична щільність калібрувальної проби, од. опт. щільності; 

    К – коефіцієнт розведення. 

 

Ступінь ІР встановлювали за індексом HOMA-IR [23], який розраховували 

за формулою (2.4): 

HOMA-IR = 
глюкоза × інсулін  

22,5
  (2.4) 

 

де глюкоза – концентрація глюкози в крові натще, ммоль/л; 

     інсулін – вміст інсуліну крові натще, мкОд/мл. 

 

Зважаючи на високу ймовірність порушення процесів 

мінералізації/демінералізації за умов ЙД та ІР, визначали вміст кальцію, магнію, 

міді, цинку та марганцю в еритроцитарній масі, цементі кореня зуба, 

комірковому відростку та частині, а також активність ЛФ [КФ 3.1.3.1] і КФ  
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[КФ 3.1.3.2] у сироватці крові [18, 146]. Дослідження активності зазначених 

ферментів зумовлене тим, що ЛФ і КФ характеризують перебіг процесів 

мінералізації твердих тканин організму, у тому числі, тканин пародонта. 

Зокрема, ЛФ бере участь в утворенні кристалічної решітки кістки та забезпечує 

остеосинтетичні реакції. У той же час, КФ активує остеокласти та сприяє 

резорбції кісткової тканини [100, 189]. 

Уміст мінеральних речовин у досліджуваних тканинах визначали методом 

атомно-абсорбційної спектрофотометрії на приладі С-115 ПК (Selmi, Суми). 

Зразки тканин попередньо мінералізували методом сухого озолення. Після цього 

проводили кислотну екстракцію.  

Принцип методики. Принцип методу полягав у тому, що зразок 

розпилювали у полум’ї, де утворюється холодна атомна пара. Через неї 

проходили промені світла, де електронами зовнішньої оболонки поглиналася 

частина світлового потоку, інтенсивність якого визначалася детектором. 

Поглинання світлового потоку пропорційне концентрації мінералів в полум’ї. 

Порівнюючи отримані дані із калібрувальною кривою за допомогою 

комп’ютерної програми, розраховували концентрацію макро- та мікроелементів 

у досліджуваній пробі. Концентрацію кальцію виражали у мг/кг досліджуваних 

тканин, а магнію, міді, цинку та марганцю – у мкг/г досліджуваних тканин [31, 

146]. 

Визначення активності ЛФ [КФ 3.1.3.1] здійснювали набором реагентів 

фірми «Філісіт-Діагностика» (Дніпро, Україна).  

Принцип методики. Принцип методу базувався на тому, що ЛФ розщеплює 

феніл фосфат з утворенням фенолу. Окисне сполучення фенолу з  

4-амінофеназоном утворює червоний барвник, інтенсивність забарвлення якого 

визначається фотометрично.  

Методика виконання. У ході роботи готували буферний (pH=10,0), 

субстратно-буферний, окиснювальний розчини та калібрувальний розчин 

фенолу 2,5 ммоль/л. У дослідну, холосту, калібрувальну проби та пробу для 

порівняння додавали по 2,1 мл субстратно-буферного розчину. Інкубували 3 хв 
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при температурі +37°С. Далі до дослідної проби додавали 0,07 мл досліджуваної 

сироватки, до калібрувальної – 0,07 мл калібрувального розчину фенолу і до 

порівняльної – 0,07 мл дистильованої води. Інкубували 10 хв при температурі 

+37°С. Далі в усі пробірки додавали по 2,1 мл окиснювального розчину, а у 

холосту – ще 0,07 мл досліджуваної сироватки. Витримували 5 хв при кімнатній 

температурі. Вимірювали оптичну щільність дослідної проби проти холостої та 

калібрувальної – проти проби для порівняння. Активність ЛФ виражали у 

мккат/л і розраховували за формулою (2.5): 

 

С = 
Едосл

Екал
 × 8300  (2.5) 

 

де С – активність ЛФ, мккат/л; 

     8300 – фактор перерахунку, нмоль/(с×л); 

     Едосл – оптична щільність досліджуваної проби, од. опт. щільності; 

     Екал – оптична щільність калібрувальної проби, од. опт. щільності. 

  

Визначення активності КФ [КФ 3.1.3.2] здійснювали набором реагентів 

фірми «Філісіт-Діагностика» (Дніпро, Україна) модифікованим методом 

Хілмана. 

Принцип методики. Збільшення поглинання світла при довжині хвилі  

405 нм пропорційне активності загальної КФ в пробі.  

Методика виконання. Для дослідження готували робочий розчин, 

розчинивши 4 пігулки реагенту 2 в одному флаконі реагенту 1. Вимірювання 

проводили при довжині хвилі 405 нм. Наповнювали кювети: робочим розчином 

(1,0 мл загальної КФ і 1,0 мл непростатичної КФ); реагентом 3 (10 мкл 

непростатичної КФ); зразком (100 мкл загальної КФ і 100 мкл непростатичної 

КФ). Перемішували, інкубували 5 хв. Вимірювали оптичну щільність зразка з 

інтервалом в 1 хв протягом 3 хв. Розраховували різницю між поглинанням і 

середнім поглинанням з різницею у хвилину (∆Е/хв). Активність КФ виражали у 

од/л та розраховували за формулою (2.6): 
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КФ = ∆Е/хв×750  (2.6) 

де  КФ – активність кислої фосфатази, од/л; 

   ∆Е/хв – різниця між поглинанням і середнім поглинанням з різницею у 

хвилину. 

 

Для з’ясування стану системи енергосинтезу визначали активність 

дегідрогеназ у сироватці крові СДГ [КФ 1.3.5.1], МДГ [КФ 1.1.1.82] і ЛДГ  

[КФ 1.1.1.27] [70]. 

Визначення активності СДГ [КФ 1.3.5.1] у сироватці крові.  

Принцип методики. Принцип методу вимірювання активності СДГ 

заключався у відновленні ферриціаніду калію, розчин якого має жовтий колір, 

до безколірного ферроціаніду калію сукцинатом під дією СДГ. Активність 

ферменту прямо пропорційна кількості відновленого ферриціаніду.  

Методика визначення. Для дослідження у центрифужні пробірки додавали 

0,1 мл 0,1 М фосфатного буфера; 0,1 мл 0,1 М янтарної кислоти;  

0,1 мл ЕДТА; 0,1 мл азиду Na і дистильованої води. До проб додавали 0,5 мл 

сироватки та інкубували при кімнатній температурі 5 хв. Потім додавали 0,1 мл 

розчину ферриціаніду калію. Проби знову інкубували 10-15 хв при 30°С. Потім 

проби клали у лід і додавали по 2 мл 20 %-ї ТХО. Після охолодження пробірки 

центрифугували при 2000 об/хв протягом 15 хв. Надосадову рідину 

фотометрували при довжині хвилі 420 нм. По різниці екстинції (Ек-Ео) 

розраховували кількість ферроціаніду, відновленого за час інкубації. Активність 

ферменту виражали в нмоль сукцинату/хв×мг білка та обчислювали за 

формулою (2.7):  

А =
1000×𝑚

2 𝑀×а×𝑡
  (2.7) 

 

де  А – активність СДГ, нмоль/хв×мг білка; 

     m – кількість відновленого ферроціаніду в пробі, мкг; 

     а – вміст білка в пробі, мг; 

     M – молекулярна маса ферроціаніду калію; 

     t – час інкубації, хв. 
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Визначення активності МДГ [КФ 1.1.1.82] у сироватці крові. 

Принцип методики. Використання прямої малатдегідрогеназної реакції, в 

якій кількість окисненого малату еквімолярно кількості відновленого 

піридиннуклеотиду. Зміни вмісту НАДН в ході реакції реєструвалися 

спектрофотометрично при довжині хвилі 340 нм.  

Методика визначення. Готували Na-гліциновий буфер 85 мМ з pH=10 

(гліцин 63,8095 мг і NaCl 72,25 мг). 1 М розчином NaOH pH доводили до 10. 

Відбирали 0,25 мл буферу і додавали НАД+ – 3,719 мг та DL-малат – 3,783 мг. 

Розчин розводили в 1000 разів. В кювету додавали 2,9 мл розчину та 0,1 мл 

сироватки і протягом 2-3 хв з інтервалом 30 хв знімали оптичну густину. 

Контроль здійснювали проти повітря. 

Активність МДГ виражали у мкмоль/(хв×мг) та визначали за формулою 

(2.8): 

 

А = 
∆Е×𝑉

6,22
× 𝑎 (2.8) 

 

де А – активність МДГ, мкмоль/(хв×мг); 

     ∆Е – середня зміна оптичної щільності проби за 1 хв; 

     V – кінцевий об’єм проби в кюветі; 

     6,22 – коефіцієнт мікромолярної екстинції відновленої форми 

піридиннуклеотидів при довжині хвилі 340 нм; 

      а – кількість білка в пробі (визначали методом Лоурі). 

 

Визначення активності ЛДГ [КФ 1.1.1.27] в сироватці крові. 

Принцип методики. Принцип визначення активності ЛДГ базувався на 

тому, що піруват перетворюється в лактат з одночасним окиснюванням НАДН. 

Швидкість зменшення абсорбції при довжині хвилі 340 нм, що зв’язана з 

окисненням НАДН, прямопропорційна активності ЛДГ у пробі.  

Методика визначення. Для дослідження чотири частини буферного 

розчину змішували з одною частиною розчину субстрату. Перед початком 

реакції кювету та розчини нагрівали до необхідної температури протягом 5 хв та 
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додавали досліджувану сироватку. Перемішували та через 1 хв зчитували зміни 

екстинції з інтервалом 1 хв на протязі 3 хв по відношенню до повітря або 

дистильованої води. Розраховували середню зміну екстинції за 1 хв (∆Е/хв). 

Активність ЛДГ виражали в мккат/л, для чого ∆Е/хв множили на 267,17. 

Дефіцит тиреоїдних гормонів та порушення обміну вуглеводів можуть 

супроводжуватися змінами проксидантно-антиоксидантного гомеостазу [71, 74, 

153, 166]. Тому у сироватці крові та гомогенаті СОКВЧ визначали продукти 

перекисної деструкції білків і ліпідів на фоні дослідження активності 

антиоксидантних ферментів сироватки крові.  

Рівень ПОБ встановлювали за кількістю продуктів ОМБ [60].  

Принцип методики. Принцип методу базувався на реакції взаємодії 

окиснених амінокислотних залишків білків з 2,4-динітрофенілгідразином  

(2,4-ДФГ) із утворенням похідних 2,4-ДФГ. Для аналізу використовували  

0,05-0,1 мл сироватки крові або гомогенату тканин. Осадження білків 

здійснювали за допомогою 20 %-го розчину ТХО. До денатурованих білків 

додавали 1 мл 0,1 М 2,4-ДФГ, розчиненого в 2 М розчині HCl, а у контрольну 

пробу – той же об’єм 2 М розчину HCl. Проби інкубували при кімнатній 

температурі 1 год, потім центрифугували при 3000 об/хв протягом 15-20 хв. Осад 

промивали три рази розчином етанол-етилацетату. Отриманий осад 

підсушували, надалі розчиняли у 2,5 мл 8 М розчину сечовини та тримали на 

водяній бані протягом 5 хв. Оптичну щільність утворених 

динітрофенілгідразонів реєстрували при наступних довжинах хвиль: 356, 370, 

430, 530 (нм) шляхом спектрофотометрії на спектрофотометрі SPECORD M 40 

(Німеччина) та виражали в ум. од. [60]. 

Стан вільнорадикального окиснення ліпідів оцінювали за накопиченням 

дієнових кон’югатів (ДК) поліненасичених жирних кислот [29] і речовин, які 

реагують на тіобарбітурову кислоту (ТБК-АП) [87] у досліджуваних тканинах. 

Для визначення вищезгаданих маркерів пероксидації тканину СОКВЧ 

гомогенізували у фарфоровій ступці з додаванням холодного фізіологічного 

розчину хлориду натрію із розрахунку 1:5 для визначення ДК та 1:10 для 
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визначення ТБК-АП. Надалі гомогенати центрифугували впродовж  

15 хв при швидкості 3000 об/хв. 

Методика виконання. Для визначення ДК до 0,2 мл сироватки чи 

гомогенату тканин додавали 6 мл гептан-ізопропанольної суміші (2:1). Проби 

струшували 15 хв на апараті АВУ-4П у пробірках місткістю 50 мл, додавали 1 мл 

розчину HCl в pH 2,0, знову струшували та після відстоювання відбирали верхню 

гептанову фазу. Оптичну густину гептанових та ізопропанольних екстрактів 

вимірювали на спектрофотометрі SPECORD M 40 (Німеччина) при довжині 

хвилі 232 нм. Уміст ДК у виражали в ум.од./мл сироватки крові чи гомогенату 

тканин [29]. 

Принцип методики. ТБК-АП визначали шляхом визначення речовин, які 

реагують на тіобарбітурову кислоту [87]. 

Методика виконання. До 0,5 мл сироватки чи гомогенату тканин додавали 

5 мл 20 %-ї фосфорновольфрамової кислоти, пробірки закривали, перемішували 

та залишали на холоді 15 хв. Центрифугували в рефрижераторній центрифузі при 

4°С протягом 15 хв при 2500 об/хв. Надосадову рідину зливали, до осаду 

доливали 2 мл дистильованої води, 1 мл 0,8 %-ї ТБК, перемішували, реєстрували 

pH суміші, закривали пробками та інкубували проби 1 год на водяній лазні при 

99-100°С. Пробірки охолоджували, центрифугували 10 хв при 6000 об/хв. У 

центрифугаті реєстрували оптичне поглинання на спектрофотометрі  

SPECORD M 40 (Німеччина) при довжинах хвиль 535 і 580 нм. Уміст ТБК-АП 

виражали у нмоль/мл сироватки крові чи гомогенату тканин і розраховували з 

використанням рівняння регресії (2.9): 

 

ТБК-АП = 0,21 + 26,5 х ∆Д   (2.9) 

 

де  ∆Д – показник Е535, 580 у центрифугаті, од. оптичної густини. 

 

Стан системи антиоксидантного захисту організму характеризували за 

активністю К [КФ 1.11.1.6], СОД [КФ 1.15.1.1], ГП [КФ 1.11.1.9], ГР [КФ 1.8.1.7], 



73 

вмістом ЦП [КФ.1.16.3.1], насиченістю трансферину залізом (НТЗ) [64, 88, 154]. 

Визначення активності К [КФ 1.11.1.6] у сироватці крові. 

Принцип методики. Принцип методу для визначення активності К  

[КФ 1.11.1.6] базувався на тому, що до проби, яка містила фермент, додавали 

певну кількість перекису водню та через деякий час титруванням перманганатом 

калію визначали кількість незруйнованого перекису.  

Методика виконання. У пробірку вносили 2 мл 1 %-го розчину перекису 

водню, 7 мл води та 1 мл розведеної крові. Проби залишали на 30 хв при 

кімнатній температурі. Паралельно готували пробірку, що містила 2 мл  

1 %-го розчину перекису водню, 7 мл води та 1 мл прокип’яченого розведеного 

розчину крові. Через 30 хв в обидві пробірки додавали по 3 мл 10 %-го розчину 

сірчаної кислоти. Утворені розчини титрували 0,1 н розчином перманганату 

калію до появи блідо-рожевого забарвлення. Визначали взяту вихідну кількість 

перекису водню (встановлювали різницю між кількістю перманганату калію, що 

пішов на титрування 2 мл 1 %-го розчину перекису водню та кількістю 

перманганату калію, затраченого на титрування досліджуваної проби). 

Активність К виражали у мг Н2О2/мл [88]. 

Визначення активності СОД [КФ 1.15.1.1] у сироватці крові. 

Принцип методики. Принцип методики заснований на відновленні 

нітротетразолію супероксидними радикалами, які утворюються при реакції між 

феназинметасульфатом і НАДН. Утворення нітроформазану, продукту 

відновлення нітротетразолію, блокується наявністю у пробі фермента СОД. 

Методика виконання. Для визначення активності СОД інкубаційну суміш 

37 мг ЕДТА-NA2, 330 мг нітротетразолію голубого, 55 мг феназинметасульфату 

змішували з 300 мл фосфатного буферу та залишали на ніч, а зранку фільтрували. 

Розчин НАДН розчиняли в 100 мл трис-ЕДТА-буфера. Активність СОД 

визначали в 1 мл гемолізату крові, до якого додавали 0,5 мл абсолютного спирту, 

0,25 мл хлороформу, 300 мг перманганату калію. Суміш перемішували та 

центрифугували 30 хв при 4000-5000 об/хв. Після цього визначали екстинцію 
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холостої та досліджуваної проб при довжині хвилі 540 нм на спектрофотометрі 

LV/VIS ULAB модель 108/108 UV (Китай).  

Розрахунок проводили за формулою (2.10): 

 

А = Ех.пр. – Едосл.пр. / Ех.пр. × 100 (2.10) 

 

де А – активність ферменту у сироватці крові, МО/1 мг Hb; 

     Ех.пр. та Едосл.пр. – екстинція холостої та досліджуваної проб. 

 

Визначення активності ГП [КФ 1.11.1.9] у сироватці крові. 

Методика виконання. Реакцію запускали додаванням 0,5 мл перекису 

водню до реакційної суміші (1 мл фосфатного буфера, 0, 9 мл азиду натрію, 

0,5 мл відновленого глутатіону, 0,2 мл сироватки), зупиняли через 2 хв, додаючи 

1 мл 10 %-й розчин ТХО.  Проби центрифугували при 3000 об/хв протягом 15 хв. 

Після цього визначали екстинцію окисненого глутатіону при довжині хвилі  

260 нм. Активність фермента виражали в мікромолях окисненого глутатіону на 

1 г Нb в хв. [154].  

Дослідження активності ГР [КФ 1.8.1.7] в сироватці крові. 

Принцип методики. Визначення ГР базувався на тому, що фермент 

каталізує реакцію відновлення окисненого глутатіону за схемою:  

ГS-SГ+НАДФН2 –2Г-SH+НАДФ. 

У досліджуваній пробі визначали вміст НАДФН2. 

Методика виконання. Виділяли мітохондрії в 0,25 М розчині сахарози з 

наступним руйнуванням 0,2 %-м розчином тритону Х-100 (у співвідношенні 1:1). 

Після цього проби гомогенізували, залишали на водяній бані на 30-40 хв і 

центрифугували 1 год при 3000 об/хв. У кювету спектрофотометра (SPECORD 

M 40, Німеччина) наливали 2,9 мл інкубаційного середовища та вимірювали 

оптичну щільність розчину щодо контролю (фосфатного буферу) при довжині 

хвилі 340 нм. Надалі до проб додавали 0,1 мл препарату, який містить ГР, проби 

перемішували та вимірювали зменшення оптичної щільності впродовж 5 хв із 
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інтервалом 1 хв. Дані розраховували за формулою (2.11): 

 

А = 3∆Е × 1000 / 6,22 × а (2.11) 

 

де ∆Е – показник екстинції фотометра; 

     а – вміст білка досліджуваної проби; 

     1000 – коефіцієнт переводу мкмолей в нмолі. 

 

Активність ГР виражали в нмоль/хв×мг білка. 

Уміст загального білка крові визначали за допомогою набору фірми 

«Сімко», Україна. 

Методика виконання. Визначення проводили шляхом додавання до 0,1 мл 

досліджуваної сироватки 5 мл робочого реагенту. Суміш витримували 30 хв при 

кімнатній температурі, а потім вимірювали оптичну щільність проби проти 

контролю при довжині хвилі 540 нм. Одночасно таким же шляхом проводили 

визначення зі стандартним розчином білка (90 мг/мл). Контрольна проба 

складалась із 0,1 мл дистильованої води та 5 мл робочого реагенту. Вміст 

загального білка виражали у мг/мл та розраховували за формулою (2.12):  

 

Сбілка = 
Едосл

Ест
 × 90  (2.12) 

 

де Е досл. – поглинання досліджуваної проби;  

     Е ст. – поглинання стандартного зразка з концентрацією 90 мг/мл. 

 

Визначення вмісту ЦП [КФ.1.16.3.1] у сироватці крові. 

Методика виконання. У три центрифужні пробірки додавали по 1 мл 

фізіологічного розчину та 0,2 мл крові. Проби центрифугували 10 хв. Після цього 

із пробірок забирали по 0,8 мл надосадової рідини та переносили в три інші 

пробірки, у які додавали по 1 мл парафенілендіаміну та 2 мл ацетатного буфера. 

Дві пробірки поміщали на 1 год у термостат при температурі 37°С, а в третю 

(контрольну) вносили 1 мл розчину гідроксиламіну та 10 мл розчину хлористого 
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натрію. Після інкубації у дві перші пробірки також вносили аналогічну кількість 

розчинів гідроксиламіну та хлористого натрію. Проби фотоколориметрували 

проти контрольної проби при довжині хвилі 530 нм та виражали в ум. од. [154]. 

Вміст ЦП обчислювали за формулою (2.13):  

 

А = 
10×Е(1+0,002а)

0,0016а
  (2.13) 

 

де А – активність ферменту у сироватці, ум. од.;  

     Е – екстинція досліджуваної проби;  

     а – уміст сироватки в крові за гематокритом. 

 

Визначення НТЗ у сироватці крові. 

Принцип методики. Визначення НТЗ базується на тому, що до сироватки 

крові додають розчин, який містить точно визначену кількість заліза. У випадку 

повного НТЗ надлишок іонів заліза призводить до осадження білка сироватки 

крові, кількість якого еквівалентна кількості надлишку заліза. Це зумовлює 

певний ступінь помутніння сироватки. Інтенсивність помутніння, яку 

визначають фотокалориметрично проти дистильованої води пропорційна НТЗ 

досліджуваної проби. 

Методика виконання. У пробірку, що містила 1 мл фізіологічного розчину, 

додавали 0,2 мл крові. Вміст пробірки центрифугували 10 хв при 2000 об/хв. В 

іншу пробірку вносили 0,8 мл надосадової рідини та 1 мл 0,2 мл водного розчину 

залізо-амоній цитрату. Інтенсивність помутніння визначали через 30 хв при 

синьому світофільтрі і ширині кювети 5 см проти дистильованої води.  

Показник НТЗ розраховували за формулою (2.14): 

 

НТЗ = 0,1 × Е / 0,002 × Г (2.14) 

 

де Е – показник екстинції фотометра; 

     Г – показник гематокриту. 
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НТЗ виражали в ум.од. [104, 313, 314]. 

З метою аналізу прооксидантно-антиоксидантних властивостей крові 

обчислювали ІІФ [56] за формулою (2.15): 

 

ІІФ = 
СОД×К

ТБК−АП
 (2.15) 

 

де ІІФ – інтегративний індекс Ф; 

     СОД – активність супероксиддисмутази сироватки крові, МО/1мг Hb; 

     К – активність каталази крові, мг Н2О2/мл; 

   ТБК-АП – уміст речовин, які реагують на тіобарбітурову кислоту 

сироватки крові, нмоль/мл. 

 

Імуноферментні дослідження виконані у міжкафедральній науковій 

лабораторії на базі кафедри внутрішньої медицини № 1, клінічної імунології та 

алергології імені Є.М. Нейка ІФНМУ, біохімічні – у Центрі біоелементології 

кафедри біологічної та медичної хімії імені академіка Г.О. Бабенка ІФНМУ. 

 

2.4. Гістологічні та морфометричні методи дослідження 

 

Опрацювання літературних джерел та аналіз результатів біохімічного 

дослідження спонукав до проведення дослідження гістологічної будови тканин 

пародонта. 

Цемент кореня зуба, шматочки коміркового відростка та частини 

піддавались кислотному декальцинуванню впродовж двох діб [9]. Після цього 

досліджувані об’єкти промивали у проточній водопровідній воді та поміщали у 

висхідну батарею спиртів для дегідратації, далі у хлороформ, суміш хлороформ-

парафін (1:1), парафін (при температурі 37°С). Після парафінової препідготовки, 

шматочки заливали у парафін. 
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Після фіксації фрагментів СОКВЧ у 10 %-му розчині нейтрального 

формаліну протягом 24 годин, їх поміщали у висхідну батарею спиртів для 

дегідратації, далі у хлороформ, суміш хлороформ-парафін (1:1), парафін (при 

температурі 37°С). Після парафінової препідготовки, шматочки заливали у 

парафін. 

Виготовлення серійних парафінових зрізів цемента кореня зуба, 

коміркового відростка та частини й СОКВЧ товщиною 4-6 мкм проводили на 

санному мікротомі. 

Гістологічні зрізи досліджуваних тканин забарвлювали гематоксиліном та 

еозином, альціановим синім за Стідменом (для ідентифікації несульфатованих 

глікозаміногліканів) та проводили PAS забарвлення (Periodic Acid Schiff 

Reaction) для верифікації глікопротеїнів [9]. 

Етапи забарвлення гематоксиліном та еозином: 

1. Депарафінування 

2. Гематоксилін Караці – 3 хв 

3. Водопровідна вода – промивали у двох змінах (3 хв) 

4. Розчин аміаку водного – ≈ 10 сек 

5. Водопровідна вода – промивали 

6. 0,5 %-й водний розчин еозину – 3 хв 

7. Дистильована вода – промивали у двох змінах 

8. Спирт І – ≈ 10 сек 

9. Спирт ІІ – 5 хв 

10. Просвітлення з карбол-ксилолом 

11. Заключення у полістерол.  

У результаті такого забарвлення ядра забарвлювалися в синій, цитоплазма 

та міжклітинна речовина – в рожевий, еритроцити – в оранжевий колір. 

Забарвлення альціановим синім за Стідменом: 

1. Депарафінування 

2. Альціановий синій pH 2,5 – 5 хв  
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3. Дистильована вода – 2 хв 

4. Гематоксилін Караці – 2 хв 30 сек 

5. Водопровідна вода – промивали двічі (в останній – 5 хв) 

6. Зневоднення, просвітлення, заключення у полістерол. 

У результаті такого забарвлення глікозаміноглікани забарвлювалися в 

синьо-зелений колір, а ядра клітин – у темносиній. 

PAS забарвлення проводили з метою верифікації глікопротеїнів у такій 

послідовності: 

1. Депарафінування 

2. 1 %-ва перйодна кислота – 10 хв при кімнатній температурі у темноті 

3. Водопровідна вода – 5 хв 

4. Дистильована вода – 2 хв  

5. Холодний реактив Шиффа – при кімнатній температурі та при 

несильному освітленні до порожевіння зрізів (до 10 хв) 

6. Водопровідна вода – промивали у кількох змінах до відсутності 

забарвлення води у рожевий колір 

7. Дистильована вода – 2 хв 

8. Гематоксилін Караці – 4 хв 

9. Водопровідна вода – дві зміни (5 хв в останній) 

10. Зневоднення, просвітлення, заключення. 

У результаті глікопротеїни забарвлювалися у пурпуровий (блідий червоно-

фіолетовий) і рожево-пурпуровий колір, а ядра клітин – у темносиній.  

Гістологічні дослідження проводили у світлооптичному мікроскопі  

Leica DME (Німеччина). З метою об’єктивізації кількісних досліджень 

проводили комп’ютерну морфометрію та денситометрію об’єктів у 

гістологічних препаратах. На першому етапі отримували цифрові копії 

оптичного зображення ділянок мікроскопічних препаратів за допомогою 

цифрової фотокамери Nikon Coolpix 4500 при використанні різних об’єктивів 

мікроскопа (×4, ×10, ×20, ×40), при фіксованому освітленні та відповідно до 
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збільшення об’єктива звуженій апертурній діафрагмі. У подальшому цифрові 

копії зображення аналізували за допомогою комп’ютерної програми Image  

Tool 3,0 for Windows (вільна ліцензія). 

З метою оцінки накопичення глікозаміногліканів і глікопротеїнів 

проведено денситометричне дослідження попередньо отриманих 

мікрофотографій гістологічних зрізів. Слід відмітити, що час інкубації у 

розчинах при забарвленні гістопрепаратів завжди залишався однаковим. Для 

проведення денситометрії мікрофотографічні зображення переводили у відтінки 

сірого. За шкалою відтінків сірого кольору, яка базується на шкалі RGB, 

визначали насиченість кольору в умовних оптичних одиницях, що якісно 

відображало насиченість глікозаміногліканів і глікопротеїнів у сполучній 

тканині. Отриманий числовий показник умовних оптичних одиниць обернено 

пропорційний вмісту досліджуваних субстанцій. 

Підрахунок морфометричних показників проводили мінімум у 10-ти 

цифрових копіях (збільшення об’єктиву ×40) оптичного зображення ділянок 

мікроскопічних препаратів у кожної тварини. 

Морфометричний аналіз коміркового відростка та частини здійснювали з 

урахуванням товщини кісткових перекладок; площі міжтрабекулярної сполучної 

тканини кістки, яка припадала на одну клітину; оптичної щільності остеогенного 

матриксу кістки, яка забарвлена альціановим синім за Стідменом. 

Морфометричний аналіз СОКВЧ здійснювали з урахуванням наступних 

показників: товщини епітелію; глибини та ширини акантозу; товщини 

базального, шипуватого, зернистого, рогового шарів епітелію; периметра та 

площі ядра клітин усіх шарів епітелію; периметра та площі клітин усіх шарів 

епітелію; оптичної щільності основної речовини сполучної тканини, яка 

забарвлена альціановим синім за Стідменом. 

Морфологічні дослідження виконані у морфологічній лабораторії НПЦ 

кафедри патологічної анатомії ІФНМУ. 
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2.5. Статистичний аналіз результатів досліджень  

 

Статистичний аналіз цифрових даних здійснено за допомогою 

комп’ютерної програми Exel пакету Microsoft Office 365 ProPlus. Для кожної з 

вибірок перевіряли, чи є нормальним розподіл досліджуваного показника, 

застосовуючи критерій Колмогорова-Смірнова, Ліллієфорса. Зважаючи, що 

отримані дані відповідали закону Гауса, результати представлені інтервалом 

М±m. Достовірність відмінностей оцінювали за t-критерієм Стьюдента. Різницю 

параметрів вважали статистично достовірною при р<0,05. 

Прилади, що використовувались для наукових досліджень, підлягали 

систематичному метрологічному контролю. 
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РОЗДІЛ 3 

СПІВВІДНОШЕННЯ НАКОПИЧЕННЯ БІОЕЛЕМЕНТІВ (КАЛЬЦІЮ, 

МАГНІЮ, ЦИНКУ, МАРГАНЦЮ ТА МІДІ) У ЦЕМЕНТІ КОРЕНЯ ЗУБА, 

КОМІРКОВОМУ ВІДРОСТКУ ТА ЧАСТИНІ, ЕРИТРОЦИТАРНІЙ МАСІ ТА 

ЗМІН ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБМІНУ В ІНТАКТНИХ ТА 

ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНИХ ЩУРІВ ЗА УМОВ НАЛЕЖНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОДОМ ТА ЙОДОДЕФІЦИТУ  

 

 

3.1. Зміни маркерів тиреоїдного гомеостазу в інтактних та 

інсулінорезистентних щурів за умов належного забезпечення йодом та 

йододефіциту 

 

Метою даного фрагменту роботи була характеристика показників 

тиреоїдного гомеостазу в тварин контрольної і дослідних груп для 

підтвердження розвитку ЙД, а також встановлення особливостей показників 

тиреоїдного профілю за умов їх поєднання. 

Показники тиреоїдного статусу інтактних та дослідних щурів 

представлено на рисунках 3.1 – 3.3. 

В інтактних тварин показники функціональної здатності ЩЗ та її регуляції 

відповідали літературним даним з урахуванням віку та статі тварин [98, 141, 150]. 

Утримання щурів 1-ї дослідної групи на дієті з обмеженим вмістом йоду 

призвело до змін тиреоїдного гомеостазу (рисунки 3.1, 3.2). Зокрема, встановили 

зменшення рівнів вТ3 та вТ4 на 25,4 % (pк-1<0,05) і 37,1 % (pк-1<0,001) у сироватці 

крові тварин цієї групи відповідно щодо аналогічних показників у інтактних 

щурів. Такі зміни зумовили збільшення індексу периферичної конверсії на 

31,6 % (p к-1<0,01) щодо вихідних значень (рис. 3.2). У тварин 1-ї дослідної групи 

встановили зростання вмісту ТТГ у сироватці крові (на 38,4 %, pк-1<0,01) та 

індексу ТТГ/вТ4 – на 83,3 % (pк-1<0,01) у порівнянні з аналогічними даними у 

щурів, які перебували на звичайному харчовому раціоні.  
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а)  

 

б)  

 

 

Рис. 3.1. Показники гіпофізарно-тиреоїдної системи (а: вільний 

трийодтиронін – вТ3, вільний тироксин – вТ4, б: тиреотропний гормон 

аденогіпофіза – ТТГ) інтактних та інсулінорезистентних щурів за умов 

належного забезпечення йодом та йододефіциту (M±m, n=30) 

Примітки: *р<0,05, *р<0,01, *р<0,001 – щодо даних у інтактних тварин;  р<0,05 – щодо 

даних у тварин із йододефіцитом; # р<0,05, # р<0,01 – щодо даних у тварин із 

інсулінорезистентністю. 
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а)  

б)  

 

Рис. 3.2. Індекс периферичної інверсії (вТ3/вТ4) – а, ТТГ/вТ4 – б інтактних та 

інсулінорезистентних щурів за умов належного забезпечення йодом та 

йододефіциту (M±m, n=30) 

Примітки: див. рис. 3.1; тут і далі в рисунках  р<0,01 – щодо даних у тварин із 

йододефіцитом. 

 

У тварин цієї дослідної групи спостерігали зменшення екскреції йоду з 

добовою сечею на 47,7 % (pк-1<0,001) щодо значень у інтактних щурів  

(рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Вміст йоду в сечі інтактних та інсулінорезистентних щурів за умов 

належного забезпечення йодом та йододефіциту (M±m, n=30) 

Примітки: див. рис. 3.1; тут і далі в рисунках #
 
р<0,001 – щодо даних у тварин із 

інсулінорезистентністю. 

 

Аналізуючи тиреоїдний профіль тварин із порушено толерантністю до 

глюкози, встановили достовірні зміни рівня йодовмісних гормонів у сироватці 

крові (див. рис. 3.1). Зокрема, розвиток ІР призвів до зменшення вмісту вТ3 та вТ4 

на 19,3 % (pк-2<0,05) і 11,8 % (pк-2<0,01) відповідно щодо значень аналогічних 

показників у інтактних щурів. Рівень ТТГ у сироватці крові та зміни індексів 

вТ3/вТ4 та ТТГ/вТ4 достовірно не відрізнялися від даних у інтактних тварин, хоча 

й мали тенденцію до зниження (див. рисунки 3.1, 3.2). 

За умов комбінованої ендокринопатії зміни тиреоїдного статусу були більш 

вираженими (див. рисунки 3.1, 3.2). Так, рівні вТ3 та вТ4 зменшились на 46,8 % 

(pк-3<0,001) і 42,7 % (pк-3<0,001) відповідно на тлі зростання вмісту ТТГ на 15,4 % 

(pк-3<0,05) щодо аналогічних показників у інтактних щурів. Такі зміни 

показників гіпоталамо-тиреоїдної осі супроводжувались зменшенням індексу 

вT3/вТ4 на 21,1 % (pк-3<0,05) у порівнянні з контролем. У щурів із комбінованою 

ендокринопатією показник екскреції йоду з добовою сечею був на 39,0 %  

(p2-3<0,001) меншим за значення у тварин із ізольованою ІР (див.  

рис. 3.3). 

У результаті порівняльного аналізу показників гіпофізарно-тиреоїдної осі у 
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щурів 1-ї та 3-ї дослідних груп встановили зменшення рівня вТ3 у сироватці крові 

та зниження індексу вT3/вТ4 на 28,7 % (p1-3<0,05) і 40,0 % (p1-3<0,01) відповідно 

щодо даних у щурів за умов йодної депривації. 

При порівняльному аналізі маркерів тиреоїдного гомеостазу у щурів із 

поєднаною ендокринною патологією та ізольованою ІР зміни досліджуваних 

показників у тварин 3-ї дослідної групи були виражені більше. Так, у щурів цієї 

дослідної групи рівні вТ3 та вТ4 зменшилися на 34,1 % (p2-3<0,01) і 35,0 %  

(p2-3<0,001) відповідно щодо аналогічних показників у щурів із ізольованою 

порушеною толерантністю до глюкози. За даних експериментальних умов (у 

тварин 3-ї дослідної групи) встановили зростання індексу ТТГ/вТ4 у 2,8 раза 

 (p2-3<0,01) у порівнянні з відповідним показником у тварин 2-ї дослідної групи. 

Таким чином, у тварин усіх дослідних груп розвивалась гіпотиреоїдна 

дисфункція, яка була більше виражена за умов йодної депривації та комбінованої 

ендокринопатії. За умов монойоддефіциту зменшується секреція вТ4 на тлі 

гіпертиреотропінемії, зростають вТ3/вТ4, ТТГ/вТ4; ІР – зменшується секреція вТ3, 

знижуються вТ3/вТ4, ТТГ/вТ4; поєднання ЙД та ІР – знижується секреція 

тиреоїдних гормонів на тлі зростання рівня ТТГ у сироватці крові. 

 

3.2. Зміни маркерів вуглеводного обміну інтактних щурів, тварин із 

йододефіцитом, інсулінорезистентністю та за умови їх поєднання 

 

Метою даного фрагменту роботи було дослідження маркерів вуглеводного 

обміну – у щурів із належною гуморальною регуляцією, за умов ЙД, ІР та на тлі 

їх поєднання. 

Показники вуглеводного обміну у тварин, які перебували на дієті з 

обмеженим вмістом йоду достовірно не відрізнялися від значень у інтактних 

щурів (рисунки 3.4, 3.5). 

На порушення обміну вуглеводів у щурів 2-ї дослідної групи вказували 

зміни основних маркерів метаболізму карбогідратів (рисунки 3.4, 3.5). Так, 

утримання тварин на високофруктозній дієті призвело до збільшення рівня 
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глюкози крові на 41,7 % (pк-2<0,01) у порівнянні з контрольними значеннями. 

Зниження периферичної чутливості клітин до інсуліну за таких умов 

підтверджувало зростання у сироватці крові рівня інсуліну на 32,7 %  

(pк-2<0,001) щодо вихідних показників. 

 

 
Рис. 3.4. Маркери вуглеводного обміну інтактних та інсулінорезистентних 

щурів за умов належного забезпечення йодом та йододефіциту (M±m, n=30) 

Примітки: див. рис. 3.1, рис. 3.2, тут і далі в рисунках 
 
р<0,001 – щодо даних у тварин 

із йододефіцитом. 

 

 
 

Рис. 3.5. Індекс HOMA-IR інтактних та інсулінорезистентних щурів за умов 

належного забезпечення йодом та йододефіциту (M±m, n=30) 

Примітка: див. рисунки 3.1, 3.4. 
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Односпрямованими були зміни вмісту HbА1с, який у щурів 2-ї дослідної 

групи став більшим на 86,6 % (pк-2<0,05) у порівнянні з аналогічними значеннями 

інтактних тварин. Таку ж тенденцію відмічали при аналізі індексу HOMA-IR, 

який за умови розвитку ІР збільшився на 68,1 % (pк-2<0,001) щодо контрольних 

параметрів. 

Варто зазначити, що дисметаболічні прояви порушеного вуглеводного 

гомеостазу були найбільш виражені на тлі комбінованих гуморальних розладів 

(див. рисунки 3.4, 3.5). Зокрема, у тварин 3-ї дослідної групи рівень глюкози 

крові збільшився на 63,3 % (pк-3<0,001) щодо контрольних значень. Разом із тим, 

зріс вміст інсуліну у сироватці крові на 48,2 % (pк-3<0,001) у порівнянні з 

вихідними даними. Відповідно до надмірної акумуляції глюкози у крові за таких 

експериментальних умов відмічали збільшення рівня HbА1с у 2,1 раза (pк-3<0,02) 

щодо відповідних показників інтактних щурів. Достовірним критерієм розвитку 

ІР у тварин із комбінованою ендокринопатією було зростання індексу HOMA-IR 

у 2,1 раза (pк-3<0,001) у порівнянні з аналогічними значеннями щурів контрольної 

групи. 

Привертає увагу зростання величини досліджуваних маркерів обміну 

вуглеводів у тварин із ІР на тлі ЙД щодо параметрів у щурів із 

моноендокринопатіями. Так, у тварин 3-ї дослідної групи збільшився рівень 

глюкози та інсуліну крові на 64,1 % (p1-3<0,01) і 44,7 % (p1-3<0,001) відповідно 

порівняно з аналогічними показниками щурів із ізольованим ЙД. Відповідно до 

зазначених змін, індекс HOMA-IR також зріс у 2,1 раза (p1-3<0,001). У той же час, 

при порівняльному аналізі маркерів вуглеводного метаболізму тварин 2-ї та 3-ї 

дослідних груп достовірно збільшився лише рівень інсуліну на 11,7 %  

(p2-3<0,001). 

Таким чином, перебування дослідних тварин на високофруктозній дієті 

призводить до розвитку порушень вуглеводного обміну, що підтверджується 

збільшенням рівня глюкози й HbА1с крові, інсуліну сироватки крові та індексу 

HOMA-IR, особливо у щурів із порушеною толерантністю до глюкози на тлі ЙД. 
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3.3. Мінеральний склад цемента кореня зуба, коміркового відростка та 

частини, еритроцитарної маси інтактних тварин, щурів із йододефіцитом, 

інсулінорезистентністю та за умови їх поєднання 

 

Мета даного фрагменту дослідження – з’ясувати особливості макро- та 

мікроелементного складу цемента кореня зуба, коміркового відростка та частини 

і зміни вмісту мінеральних речовин в еритроцитарній масі інтактних тварин, 

щурів із йодною депривацією та ІР на тлі належного забезпечення йодом і ЙД. 

Дані вмісту макро- та мікроелементів у інтактних та дослідних тварин 

представлено у таблиці 3.1. Вміст досліджуваних мінералів у цементі кореня 

зуба, комірковому відростку та частині й еритроцитарній масі відповідав 

реферетним даним щодо статі та віку тварин [6, 22, 31, 253]. У щурів, які 

перебували на звичайному раціоні, найбільший вміст кальцію та цинку відмічали 

в комірковому відростку та частині, а магнію, марганцю та міді – у цементі 

кореня зуба. 

Утримання тварин на йододефіцитній дієті супроводжувалось зменшенням 

умісту мінеральних речовин у досліджуваних тканинах (табл. 3.1). Зокрема, у 

цементі кореня зуба вміст кальцію зменшився на 70,1 % (pк-1<0,001), магнію – на 

79,1 % (pк-1<0,001) та марганцю – на 66,0 % (pк-1<0,05) у порівнянні з 

аналогічними показниками тварин контрольної групи. Натомість, мінеральний 

склад коміркового відростка та частини за умов дефіциту йоду зазнав змін лише 

за рахунок макроелементів. Так, уміст кальцію та магнію став меншим на 73,4 % 

(pк-1<0,001) і 86,0 % (pк-1<0,001) відповідно щодо даних у інтактних щурів. 

Аналогічні зміни спостерігалися й у еритроцитарній масі, де вміст кальцію 

зменшився на 96,0 % (pк-1<0,01), а магнію – на 93,3 % (pк-1<0,001) у порівнянні з 

вихідними показниками. 

За умов ІР спостерігали перерозподіл мінералів у досліджуваних тканинах 

(табл. 3.1).  
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Таблиця 3.1  

Вміст макро- та мікроелементів у цементі кореня зуба, комірковому 

відростку та частині й еритроцитарній масі інтактних тварин, 

інсулінорезистентних щурів за умов належного забезпечення йодом та 

йододефіциту (M±m, n=30) 

Групи тварин Кальцій, 

мг/кг 

Магній, мкг/г Цинк, мкг/г Марганець, 

мкг/г 

Мідь, 

мкг/г 

Цемент кореня зуба 

Інтактні тварини 

(контрольна 

група) 

61,31±4,01 2978,34±219,67 42,27±6,34 11,23±2,21 3,45±1,12 

Йододефіцит  

(1-ша група) 

18,34±1,33* 623,18±37,45* 66,47±10,56 3,82±1,34* 6,75±2,45 

Інсулінорезисте

нтність  

(2-га група) 

19,22±0,87* 702,54±58,57* 62,34±5,06* 2,78±1,15* 6,37±1,06 

Йододефіцит та 

інсулінорезисте

нтність  

(3-тя група) 

13,45±1,12* 

р1-3<0,05 

р2-3<0,01 

335,00±38,46* 

р1-3<0,001  

р2-3<0,001 

76,97±5,89*  1,67±0,48* 6,13±1,22 

Комірковий відросток та частина 

Інтактні тварини 

(контрольна 

група) 

66,03±9,37 1598,06±254,32 131,55±52,34 1,26±0,49 2,87±1,02 

Йододефіцит  

(1-ша група) 

17,57±1,63* 

 

224,13±27,67* 72,43±10,26 4,43±1,88 4,55±1,36 

Інсулінорезисте

нтність (2-га 

група) 

21,13±1,54* 

 

200,67±27,76* 117,33±24,07 3,56±1,17 3,69±1,63 

Йододефіцит та 

інсулінорезисте

нтність (3-тя 

група) 

11,56±1,37* 

р1-3<0,05 

р2-3<0,01 

148,04±18,0* 

р1-3<0,05 

 

64,19±10,75 2,38±1,12 6,00±1,32 

Еритроцитарна маса 

Інтактні тварини 

(контрольна 

група) 

0,75±0,20 46,19±6,85 5,34±2,03 0,13±0,04 1,58±0,48 

Йододефіцит  

(1-ша група) 

0,03±0,01* 3,12±0,50* 2,78±0,94 0,07±0,03 4,29±1,16 

Інсулінорезисте

нтність  

(2-га група) 

0,10±0,01* 

 

2,39±1,54* 3,69±1,25 0,12±0,04 2,00±0,90 

Йододефіцит та 

інсулінорезисте

нтність  

(3-тя група) 

0,67±0,24 

р1-3<0,05 

р2-3<0,05 

30,01±1,11* 

р1-3<0,001 

р2-3<0,001 

4,26±1,32 0,02±0,01* 

р2-3<0,05 

1,53±0,67 

Примітки: *– р<0,05; *– р<0,02; *– р<0,01; *– р<0,001 – достовірна різниця між показниками 

щодо аналогічних значень у інтактних тварин. 
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Так, у цементі кореня зуба вміст кальцію став меншим на 68,7 %  

(pк-2<0,001), магнію – на 76,4 % (pк-2<0,001), марганцю – на 75,2 % (pк-2<0,01) на 

тлі зростання вмісту цинку на 47,5 % (pк-2<0,05) щодо аналогічних показників 

інтактних тварин (див. табл. 3.1). 

У той же час, мінеральний склад коміркового відростка та частини за даних 

експериментальних умов достовірно змінився лише за рахунок кальцію та 

магнію, уміст яких зменшився на 68,0 % (pк-2<0,01) і 87,4 % (pк-2<0,001) 

відповідно порівняно з контрольними даними. Односпрямованими були зміни 

вмісту макроелементів і в еритроцитарній масі, де рівень кальцію став меншим 

на 86,7 % (pк-2<0,02), а магнію – на 94, 8 % (pк-2<0,001) щодо вихідних значень. 

Розвиток комбінованої ендокринної патології супроводжувався більше 

вираженими змінами досліджуваних показників (див. табл. 3.1). Зокрема, у 

цементі кореня зуба спостерігали зменшення вмісту кальцію на 78,1 %  

(pк-3<0,001), магнію – на 88,8 % (pк-3<0,001), марганцю – на 85,1 % (pк-3<0,01) із 

одночасним збільшенням концентрації цинку на 82,1 % (pк-3<0,01) у порівнянні 

з аналогічними даними у контрольних щурів. У той же час, у комірковому 

відростку та частині достовірних змін зазнав лише вміст макроелементів, де 

рівень кальцію та магнію став меншим на 82,5 % (pк-3<0,02) і 90,7 %  

(pк-3<0,001) відповідно порівняно з вихідними показниками. Варто зазначити, що 

в еритроцитарній масі відмічали зниження вмісту магнію на 35,0 %  

(pк-3<0,05) і марганцю – на 84,6 % (pк-3<0,05) щодо даних в інтактних тварин. 

При порівняльному аналізі вмісту мінеральних речовин у щурів із 

ізольованим ЙД та ІР на тлі йодної депривації спостерігали перерозподіл вмісту 

макроелементів у досліджуваних тканинах тварин за умов комбінованої 

ендокринопатії. Зокрема, у цементі кореня зуба щурів 3-ї дослідної групи вміст 

кальцію та магнію зменшився на 26,7 % (p1-3<0,05) і 46,2 % (p1-3<0,01) відповідно 

порівняно з аналогічними показниками щурів із ізольованим ЙД. Аналогічні 

зміни відмічали й у комірковому відростку та частині у тварин 3-ї дослідної 

групи, де рівень макроелементів також став меншим: кальцію на 34,2 %  

(p1-3<0,05) і магнію – на 34,0 % (p1-3<0,05) щодо відповідних значень у тварин із 
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йодною депривацією. У той же час, у еритроцитарній масі спостерігали значне 

зростання вмісту кальцію – у 22,3 раза (p1-3<0,05) і магнію – у 9,2 раза (p1-3<0,001) 

у порівнянні з показниками у тварин 1-ї дослідної групи. 

При вивченні особливостей накопичення мінеральних речовин у тканинах 

щурів із ізольованою ІР та ІР на тлі ЙД встановлено переважне зниження їхнього 

вмісту за умов комбінованої ендокринної патології, головним чином за рахунок 

макроелементів (див. табл. 3.1). Зокрема, у цементі кореня зуба щурів  

3-ї дослідної групи рівень кальцію зменшився на 30,0 % (p2-3<0,01) і магнію – на 

52,3 % (p2-3<0,001) щодо відповідних значень у тварин із порушеною 

толерантністю до глюкози. Варто зазначити, що у комірковому відростку та 

частині достовірних змін зазнав лише вміст кальцію, який у щурів із ІР на тлі ЙД 

був меншим на 45,3 % (p2-3<0,01) у порівнянні з аналогічними показниками 

тварин із ізольованою ІР. Натомість, у еритроцитарній масі щурів 3-ї дослідної 

групи відмічали різнонаправлені зміни досліджуваних показників. Так, уміст 

кальцію та магнію за даних експериментальних умов зріс у 6,7 раза (p2-3<0,05) і 

у 12,6 раза (p2-3<0,001) відповідно з одночасним зменшенням рівня марганцю на 

83,3 % (p2-3<0,05) у порівнянні з відповідними показниками тварин 2-ї дослідної 

групи. 

Таким чином, на основі аналізу отриманих результатів, встановлено, що 

розвиток ЙД супроводжувався переважним зменшенням вмісту кальцію, магнію 

та марганцю – у структурах цемента кореня зуба; кальцію та магнію – у 

комірковому відростку та частині й еритроцитарній масі. У тварин із порушеною 

толерантністю до глюкози спостерігали перерозподіл макро- та мікроелементів 

у цементі кореня зуба (зниження рівня кальцію, магнію та марганцю на тлі 

зростання вмісту цинку) та зменшення вмісту макроелементів у комірковому 

відростку та частині й еритроцитарній масі. Комбінована ендокринопатія 

призвела до більш виражених змін неорганічного складу дослідних тканин, що 

проявлялося дефіцитом мінеральних речовин (кальцію, магнію, марганцю) у 

цементі кореня зуба, зменшенням рівня кальцію й магнію у комірковому 

відростку та частині на тлі акумуляції макроелементів у еритроцитарній масі. 
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3.4. Аналіз активності лужної та кислої фосфатаз сироватки крові 

інтактних тварин, щурів із йододефіцитом, інсулінорезистентністю та за умови 

їх поєднання 

 

Метою даного фрагменту дослідження був аналіз активності фосфатаз 

сироватки крові, які забезпечують процеси фізіологічної регенерації кісткової 

тканини та впливають на депонування мінеральних речовин у кістках. 

Активність фосфатаз сироватки крові контрольних та дослідних тварин 

представлено на рисунку 3.6. 

Активність ЛФ і КФ у сироватці крові інтактних тварин становила 

4537,47±596,10 (мккат/л) та 2,67±0,21 (од/л) відповідно, що відповідала 

реферетному інтервалу даних показників згідно статі та віку щурів [146]. 

Порушення кальцієвого гомеостазу твердих тканин пародонта щурів із ЙД 

(1-ша дослідна група) підтверджують зміни активності фосфатаз сироватки крові 

(рис. 3.6). Так, активність ЛФ сироватки крові щурів 1-ї дослідної групи 

зменшилася на 46,1 % (рк-1<0,05) на фоні зростання активності КФ на 33,7 %  

(рк-1<0,05) щодо контролю. 

Перебування тварин на високофруктозній дієті (2-га дослідна група) 

призвело до збільшення активності КФ у 2,3 раза (рк-2<0,02) щодо даних у 

інтактних тварин (рис. 3.6). 

За умов комбінованої ендокринопатії (3-тя дослідна група) процеси 

демінералізації досліджуваних тканин були вираженими більше, на що вказує 

зростання активності КФ сироватки крові у 3,3 раза (рк-3<0,001) у порівнянні з 

вихідними значеннями (рис. 3.6). При порівняльному аналізі активності 

фосфатаз сироватки крові щурів із ізольованим ЙД та ІР на тлі йодної депривації 

встановлено однонаправлені зміни їхніх величин. Зокрема, у тварин цієї групи 

активність ЛФ збільшилася на 90,2 % (р1-3<0,05) і КФ – у 2,4 раза  

(р1-3<0,001) щодо аналогічних показників щурів 1-ї дослідної групи. У той же час, 

аналіз активності даних ензимів у щурів із ізольованою ІР та комбінованою 

ендокринопатією виявив лише достовірне зростання активності КФ у сироватці 
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крові тварин 3-ї дослідної групи на 44,3 % (р2-3<0,05) у порівнянні з відповідними 

показниками щурів із порушеною толерантністю до глюкози. 

 

а)  

б)  
 

Рис. 3.6. Активність лужної (ЛФ – а) та кислої фосфатаз (КФ – б) сироватки 

крові інтактних тварин, щурів із йододефіцитом, інсулінорезистентністю та за 

умов їх поєднання (M±m, n=30) 

Примітки: див. рис. 3.1, 3.4; тут і далі в рисунках *р<0,05 – щодо даних у інтактних 

тварин. 

 

Таким чином, результати даного фрагменту дослідження вказують на 

зміни активності фосфатаз сироватки крові дослідних щурів. За умов розвитку 

ЙД зростає активність КФ на тлі супресії ЛФ. Моделювання ізольованої ІР 
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зумовлює достовірне зростання активності КФ. Комбінована ендокринна 

патологія призводить до одночасного зростання активності ЛФ і КФ сироватки 

крові. 

 

3.5. Зміни показників енергетичного обміну щурів із йододефіцитом, 

інсулінорезистентністю та за умови їх поєднання 

 

Зважаючи, що зміни електронтранспортної системи і порушення 

енергетичного статусу клітин зумовлюють розлади тканинного дихання, у тому 

числі тканин пародонта, метою даного фрагменту було дослідження активності 

ферментів енергосинтезу. 

Активність ферментів енергосинтезу інтактних та дослідних тварин 

представлено на рисунку 3.7. Зокрема, в інтактних тварин активність СДГ 

становила 38,57±9,98 (нмоль/хв·мг білка), МДГ – 1,18±0,15 (мкмоль/хв·мг) і ЛДГ 

– 47,13±13,54 (Мккат/л). 

Йодна депривація зумовила зміни у системі енергозабезпечення клітин, 

головним чином, за рахунок зниження активності ЛДГ у сироватці крові на 

92,6 % (pк-1<0,02) у порівнянні з контрольними показниками (рис. 3.7). 

Розвиток гіперглікемії також призвів до порушення утворення макроергів. 

Привертає увагу зниження активності СДГ (на 67,6 %, pк-2<0,05) і ЛДГ (на 97,8 %, 

pк-2<0,01) на тлі активації МДГ (на 58,5 %, pк-2<0,05) у щурів із ІР щодо вихідних 

показників (рис. 3.7). 

Зміни у системі енергетичного обміну тварин із комбінованою 

ендокринопатією проявлялися більше вираженим пригніченням активності 

дегідрогеназ сироватки крові. Зокрема, виявили зменшення активності СДГ (на 

90,4 %, рк-3<0,01) і ЛДГ (на 97,1 %, рк-3<0,02) у сироватці крові тварин 3-ї 

дослідної групи порівняно з аналогічними значеннями інтактних щурів  

(рис. 3.7). 
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а)  

б)  

в)  
 

Рис. 3.7. Активність сукцинатдегідрогенази (СДГ – а), малатдегідрогенази  

(МДГ – б) і лактатдегідрогенази (ЛДГ – в) у сироватці крові інтактних тварин, 

інсулінорезистентних щурів за умов належного забезпечення йодом та 

йододефіциту (M±m, n=30) 

Примітка: див. рисунки 3.1, 3.2, 3.4, 3.6. 
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Порівняльний аналіз активності ензимів енергосинтезу у тварин із 

ізольованим ЙД та комбінованою ендокринопатією виявив зменшення 

активності СДГ на 87,7 % (р1-3<0,001) і ЛДГ – на 63,8 % (р1-3<0,01) у сироватці 

крові тварин 3-ї дослідної групи щодо даних за умов йодної депривації  

(див. рис. 3.7). Таку ж тенденцію відмічали при порівнянні процесів утворення 

макроергів у щурів із ІР та порушеною толерантністю до глюкози на тлі ЙД. Так, 

на тлі комбінованої ендокринної патології активність СДГ і МДГ сироватки 

крові стала меншою на 67,8 % (р2-3<0,05) і 46,0 % (р2-3<0,01) відповідно порівняно 

з показниками дегідрогеназ сироватки крові тварин 2-ї дослідної групи. 

Таким чином, розвиток ізольованих та комбінованої ендокринопатій 

призвів до зміни активності дегідрогеназ сироватки крові. У тварин із ЙД 

відмічали зменшення активності ЛДГ. На тлі навантаження фруктозою у 

дослідних тварин спостерігали протилежнонапрямлені зміни активності 

сироваткових дегідрогеназ (супресію активності СДГ і ЛДГ на тлі активації 

МДГ). Розвиток ІР на тлі йодної депривації супроводжувався більш вираженим 

пригніченням активності СДГ, ЛДГ і МДГ щодо аналогічних показників у 

тварин із моноендокринопатіями. 

 

Висновки до розділу 3: 

1. Перебування тварин на йододефіцитній дієті супроводжується 

зменшенням вмісту тиреоїдних гормонів у сироватці крові (більше вТ4) на тлі 

тиреотропінемії, зростаня індексу периферичної конверсії та ТТГ/вТ4, що 

відображає порушення тиреоїдного гомеостазу. 

2. Розвиток ІР призводить до порушень вуглеводного обміну, що 

підтверджується збільшенням рівня глюкози й HbА1с крові, інсуліну сироватки 

крові та індексу HOMA-IR. 

3. Поєднаний вплив йодної депривації та навантаження фруктозою 

зумовлює більш виражені зміни тиреоїдного профілю (зниження рівнів 

йодовмісних гормонів на тлі зростання вмісту ТТГ та індексу вТ3/вТ4 щодо 

контролю; зменшення рівня вТ3 та індексу переферичної конверсії щодо даних у 
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щурів із йодною депривацією; зниження вмісту вТ3 і вТ4 та зростання індексу 

ТТГ/вТ4 у порівнянні зі значеннями у тварин із ізольованою ІР) та маркерів 

метаболізму карбогідратів (зростання рівня глюкози, HbА1с крові, інсуліну 

сироватки крові та індексу HOMA-IR щодо контролю; вмісту глюкози крові, 

інсуліну сироватки крові та індексу HOMA-IR у порівнянні з показниками щурів 

із монойоддефіцитом; гіперінсулінемією щодо значень у щурів за умов 

фруктозного навантаження). 

4. Розвиток ЙД супроводжувався зменшенням вмісту мінеральних речовин 

у досліджуваних тканинах: кальцію, магнію та марганцю – у цементі кореня зуба; 

кальцію та магнію – у комірковому відростку та частині й еритроцитарній масі. 

За умов йодної депривації виникають порушення остеосинтетичих процесів за 

рахунок змін функціональної активності як остеобластів, так і остеокластів. 

5. У тварин із порушеною толерантністю до глюкози спостерігали 

різноспрямовані зміни рівнів макро- та мікроелементів у досліджуваних 

тканинах. Найбільш вираженими були зміни мінерального складу цемента 

кореня зуба, що проявлялося зменшенням депонування у ньому кальцію, магнію, 

марганцю на тлі зростання вмісту цинку. В комірковому відростку та частині й 

еритроцитарній масі за таких експериментальних умов відмічали зниження 

рівнів досліджуваних макроелементів. Порушення утилізації глюкози, головним 

чином, зумовлює руйнування остеогенного матриксу, що є результатом активації 

остеокластів. 

6. Комбінована ендокринопатія призвела до більш виражених змін 

неорганічного складу дослідних тканин, головним чином за рахунок зменшення 

вмісту кальцію, магнію та марганцю у цементі кореня зуба та рівня кальцію й 

магнію у комірковому відростку та частині. Розвиток ІР на тлі ЙД негативно 

впливає на баланс між фізіологічними мінералізацією та демінералізацією 

кісток, на що вказує зростання активності ЛФ і КФ сироватки крові як вагомих 

ензимів регенерації твердих тканин. Тому можна припустити, що саме 

гіперглікемія на тлі ЙД виявляє більше виражену пошкоджувальну дію на 

остеобласти.  
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7. У тварин із ЙД зменшилась активність ЛДГ, що може вказувати на 

порушення процесів гліколізу у тканинах пародонта. 

8. За умов навантаження фруктозою відмічали різноспрямовані зміни 

активності дегідрогеназ сироватки крові – зменшення СДГ і ЛДГ на тлі 

зростання МДГ щодо даних у інтактних тварин. 

9. Комбінована ендокринопатія супроводжувалася більше вираженими 

змінами процесів біоенергосинтезу, що може призвести до пригнічення 

тканинного дихання та погіршення енергозабезпечення тканин пародонта, 

особливо при поєднаному впливі ІР та ЙД на перебіг окисно-відновних реакцій. 

  

За матеріалами, викладеними в цьому розділі, опубліковано: 

1. Guranych SP, Voronych-Semchenko NM, Guranych TV. Macro- and 

microelement status of rats with insulin resistance against the ground of iodine 

deficiency. Deutscher Wissenschaftsherold. German Science Herald. 2017;(4):6-9. 

Режим доступу: https://doi.org/10.19221/201742 [224]. 

2. Гуранич СП, Воронич-Семченко НМ, Гуранич ТВ. Зміни мінеральної 

щільності зубощелепного апарату щурів із йододефіцитом та 

інсулінорезистентністю. Фізіологічний журнал. 2018;64(4):57-65. Режим 

доступу: https://doi.org/10.15407/fz64.04.057 [38]. 

3. Гуранич СП, Воронич-Семченко НМ. Дослідження показників 

антиоксидантної системи та енергетичного обміну у щурів із 

інсулінорезистентністю, обтяженою йододефіцитом. Experimental and clinical 

physiology and biochemistry. 2018;2(82):56-63. Режим доступу: 

https://doi.org/10.25040/ecpb2018.02.056 [43]. 

4. Гуранич СП, Багрій ММ, Воронич-Семченко НМ. Зміни структури та 

мінерального складу зубоальвеолярного комплексу у щурів із комбінованою 

ендокринопатією. Art of Medicine. 2019;4(12):58-64. DOI: 

10.21802/artm.2019.4.12.58. Режим доступу:  

https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/376/346 [37]. 

https://doi.org/10.19221/201742
https://doi.org/10.15407/fz64.04.057
https://doi.org/10.25040/ecpb2018.02.056
https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/376/346


100 

5. Huranych SP, Voronych-Semchenko NM, Bagrii MM. Structural changes of the 

oral mucosa in rats with insulin resistance, iodine deficiency and under conditions of 

their combination. Медична наука України. 2020;16(4):3-7. Режим доступу: 

https://doi.org/10.32345/2664-4738.4.2020.1 [240]. 

6. Guranych SP. The changes of prooxidant-antioxidant and energy homeostasis in 

rates with impaired glucose tolerance. Архів клінічної медицини. 2021;1(27):11-4. 

Режим доступу: https://doi.org/10.21802/acm.2021.1.9 [228]. 

7. Guranych SP, Bagriy ММ, Guranych TV, Voronych-Semchenko NМ. The features 

of metabolism and structural organization of dental system under conditions of 

experimental insulin resistance. Фізіол. журн. 2021;67(4):52-63. 

https://doi.org/10.15407/fz67.04.052 [220]. 

8. Guranych SP, Tsymbala EM, Stetseviat VB, Todoriv TV, Danyliuk IM, Guranych 

TV, Voronych-Semchenko NM. Metabolic polyorganic disorders in rats with insulin 

resistance on the background of iodine deficiency. Світ медицини та біології. 

2021;3(77):208-14. Режим доступу: http://dx.doi.org/10.26724/2079-8334-2021-3-

77-208-214 [223]. 

9. Гуранич СП. Зміни активності ферментів енергетичного обміну у щурів із 

набутим йододефіцитом. Матеріали 85-ї науково-практичної конференції 

студентів і молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині»; 2016 

бер. 24-25; Івано-Франківськ. Івано-Франківськ: ІФНМУ; 2016. с. 225-6 [51]. 

10. Гуранич СП. Зміни вмісту кальцію в альвеолярних відростках та зубах щурів 

із набутим йододефіцитом. Матеріали 86-ї науково-практичної конференції 

студентів і молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині»; 2017 

бер. 23-24; Івано-Франківськ. Івано-Франківськ: ІФНМУ; 2017. с. 100-1 [52]. 

11. Гуранич СП. Визначення ферментативної активності ензимів енергетичного 

обміну щурів за умов експериментальної інсулінорезистентності поєднаної з 

йододефіцитом. Матеріали науково-практичної конференції «Вплив довкілля 

Прикарпаття на перебіг фізіологічних процесів»; 2017 квіт. 6; Івано-

Франківськ.Івано-Франківськ: ІФНМУ; 2017. с. 37-8 [49]. 

12. Гуранич СП, Воронич-Семченко НМ, Гуранич ТВ. Взаємозв’язок активності 

https://doi.org/10.32345/2664-4738.4.2020.1
https://doi.org/10.21802/acm.2021.1.9
https://doi.org/10.15407/fz67.04.052
http://dx.doi.org/10.26724/2079-8334-2021-3-77-208-214
http://dx.doi.org/10.26724/2079-8334-2021-3-77-208-214


101 

фосфатаз сироватки крові та кальцієвого гомеостазу щурів із набутим 

йододефіцитом. Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і 

здоров’я»; 2017 квіт. 27-28; Тернопіль. Тернопіль: ТНМУ  

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 2017. с. 22-3 [41]. 

13.  Guranych SP, Voronych-Semchenko NM. The influence of iodine deficiency and 

insulin resistance on the phosphatases activity in blood serum of rats. Матеріали 

науково-практичної конференції з міжнародною участю «Бабенківські читання» 

присвяченій пам’яті академіка Г.О. Бабенка; 2017 жовт. 26-27; Івано-Франківськ. 

Івано-Франківськ: ІФНМУ; 2017. с. 40 [226]. 

14. Воронич-Семченко НМ, Гуранич ТВ, Гуранич СП. Зміни вмісту макро- та 

мікроелементів у зубах та альвеолярних відростках щурів із набутою 

інсулінорезистентністю. Клінічна та експериментальна патологія. 2017;3 (61):24 

[27]. 

15. Гуранич СП. Перерозподіл умісту макро- та мікроелементів у крові та зубах 

щурів із йододефіцитом та інсулінорезистентністю на тлі йододефіциту. 

Матеріали 87-ї науково-практичної конференції студентів і молодих вчених із 

міжнародною участю «Інновації в медицині»; 2018 бер. 22-23; Івано-Франківськ. 

Івано-Франківськ: ІФНМУ; 2018. с. 80. [53]. 

16.  Guranych SP. The changes of the enzymative activity of energy metabolism 

enzymes in rats with experimental insulin resistance associated with iodine deficiency. 

III Україно-Польська академія з медсестринства та реабілітології; 2018 трав.  

10-11; Івано-Франківськ. Івано-Франківськ: ІФНМ; 2018. с. 12 [229]. 

17. Гуранич СП, Гуранич ТВ, Воронич-Семченко НМ. Розвиток процесів 

демінералізації альвеолярних відростків у щурів із набутим йододефіцитом. 

Матеріали III-ї науково-практичної конференції «Терапевтичні читання: сучасні 

аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів» (присвячена 

пам’яті академіка НАМН України Є.М. Нейка; 2018 жовт. 4-5; Івано-Франківськ. 

Івано-Франківськ: ІФНМУ; 2018. с. 22-3 [45]. 

18. Гуранич СП. Визначення вмісту кальцію в альвеолярних відростках та 

активності фосфатаз сироватки крові  щурів із ендокринопатіями. Матеріали  



102 

XX-го з’їзду Українського Фізіологічного товариства ім. П.Г. Костюка з 

міжнародною участю, присвяченого 95-річчю від дня народження академіка  

П.Г. Костюка. 2019 трав. 27-30; Київ. Фізіологічний журнал. 2019;65(3):124 [48]. 

19. Гуранич СП, Воронич-Семченко НМ, Гуранич ТВ. Зміни активності 

ферментів енергетичного обміну та антиоксидантної системи у щурів із 

інсулінорезистентністю на тлі йододефіциту. Матеріали науково-практичної 

конференції з міжнародною участю «Бабенківські читання» присвяченої пам’яті 

академіка Г.О. Бабенка; 2019 жовт. 24-25; Івано-Франківськ. Івано-Франківськ: 

ІФНМУ; 2019. с. 46 [42]. 

20. Гуранич СП. Співвідношення киснезалежних процесів й активності 

ферментів енергосинтезу у щурів за умов навантаження фруктозою та дефіциту 

йоду. Матеріали 89-ї науково-практичної конференції студентів та молодих 

вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині та фармації»; 2020; Івано-

Франківськ. Івано-Франківськ: ІФНМУ; 2020. с. 89-90 [54]. 

21. Гуранич СП. Дослідження тиреоїдного статусу, антиоксидантного резерву та 

прооксидантних процесів у тканинах зубощелепної ділянки щурів із 

йододефіцитом. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Фізіологія, валеологія, медицина: сучасний стан та перспективи розвитку»; 

2020 квіт. 3; Харків. Харків; 2020. с. 11-2 [50]. 

22. Гуранич СП, Воронич-Семченко НМ, Гуранич ТВ. Структурно-метаболічні 

зміни слизової оболонки порожнини рота щурів із порушеною толерантністю до 

глюкози. Матеріали науково-практичної конференції «Фундаментальні науки – 

практичній медицині: морфо-функціональні методи дослідження 

онтогенетичних перетворень, фізіологічних та метаболічних процесів, 

змодельованих патологічних станів, при захворюваннях внутрішніх органів» 

(присвяченої 80-річчю з Дня народження професора Шутки Б.В.); 2020 30 вер. – 

2 жовт.; Івано-Франківськ. Івано-Франківськ: ІФНМУ; 2020. с. 59-61 [44]. 

23. Гуранич СП, Воронич-Семченко НМ. Дослідження вмісту мікроелементів у 

структурах зубоальвеолярного комплексу та крові щурів із набутою 

інсулінорезистентністю на тлі йододефіциту. Матеріали XІІ Всеукраїнської 



103 

науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії 

надзвичайних факторів на організм», присвяченій Ювілейним датам засновників 

кафедри патофізіології ТДМІ 110-річчю проф. Бергера Е.Н. і 90-річчю  

проф. Маркової О.О. Галицькі читання ІІ; 2020 жовт. 29-30; Тернопіль. 

Тернопіль: ТНМУ імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 2020. с. 36-7 [39]. 

24. Гуранич СП, Гуранич ТВ. Комбінований вплив дефіциту йоду та 

навантаження фруктозою на параметри вуглеводного обміну у щурів. Матеріали 

90-ї науково-практичної конференції студентів та молодих вчених із 

міжнародною участю «Інновації в медицині та фармації»; 2021 бер. 25-27; Івано-

Франківськ. Івано-Франківськ: ІФНМУ; 2021. с. 81 [46]. 

  



104 

РОЗДІЛ 4 

ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ ГОМЕОСТАЗ СИРОВАТКИ 

КРОВІ, М’ЯКИХ ТКАНИН ПАРОДОНТА ІНТАКТНИХ ТА 

ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНИХ ЩУРІВ ЗА УМОВ НАЛЕЖНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОДОМ ТА ЙОДОДЕФІЦИТУ  

 

4.1. Зміни процесів перекисного окиснення білків і ліпідів у сироватці крові, 

м’яких тканинах пародонта інтактних тварин, щурів із йододефіцитом, 

інсулінорезистентністю та за умов їх поєднання 

 

 Метою даного фрагменту дослідження було вивчення процесів 

вільнорадикального окиснення білкових і ліпідних біоструктур сироватки крові 

та м’яких тканинах пародонта (СОКВЧ), інтенсивність яких зазнає змін за умов 

тиреоїдної дисфункції та порушеного вуглеводного обміну. 

Показники ОМБ у сироватці крові та СОКВЧ інтактних і дослідних тварин 

представлено на рис. 4.1. Вміст продуктів ОМБ у досліджуваних тканинах 

інтактних тварин був наступним. Зокрема, у СОКВЧ уміст фракцій ОМБ 

складав: Е356 – 0,13±0,01 (ум.од.), Е370 – 0,14±0,01 (ум.од.), Е430 –  

0,09±0,01 (ум.од.), Е530 – 0,007±0,003 (ум.од.). У сироватці крові щурів 

контрольної групи вміст продуктів ПОБ був вищим, аніж у гомогенаті СОКВЧ, 

на що вказували отримані результати вмісту фракцій ОМБ: Е356 –  

3,09±0,82 (ум.од.), Е370 – 3,05±0,79 (ум.од.), Е430 – 1,21±0,47 (ум.од.), Е530 – 

0,14±0,05 (ум.од.).  

У тварин усіх дослідних груп спостерігали зміни вільнорадикального 

окиснення білкових біомолекул (рис. 4.1). Так, розвиток ЙД призвів до 

вираженого зниження інтенсивності перекисної деструкції протеїнів у сироватці 

крові, на що вказувало зменшення вмісту фракцій ОМБ: Е356 – на 82,5 %  

(рк-1<0,02) та Е370 – на 79,3 % (рк-1<0,02) щодо контролю. 
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а)  

б)  

Рис. 4.1. Вміст продуктів окисних модифікацій білків (ОМБ) у сироватці 

крові (а), слизовій оболонці коміркового відростка та частини (б) інтактних та 

інсулінорезистентних щурів за умов належного забезпечення йодом та 

йододефіциту (M±m, n=30) 

Примітки: тут і далі у рисунках *р<0,05, *р<0,02, *р<0,01, *р<0,001 – щодо даних у 

інтактних тварин; 
 
р<0,001 – щодо даних у тварин із йододефіцитом; #

 
р<0,02 – щодо даних у 

тварин із інсулінорезистентністю. 

 

За умов ІР спостерігали переважну активацію пероксидації білків у 

тканинах пародонта (див. рис. 4.1). Зокрема, у гомогенаті СОКВЧ збільшився 

вміст ОМБ нейтрального та альдегідопохідних основного характеру: Е356 – у  

6,2 раза (рк-2<0,05), Е370 – у 5,9 раза (рк-2<0,02), Е430 – у чотири рази (рк-2<0,01), Е530 

– у 4,3 раза (рк-2<0,05) щодо аналогічних показників тварин контрольної групи. 
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Розвиток комбінованої ендокринної патології призвів до більш вираженої 

інтенсифікації ПОБ у СОКВЧ із одночасним уповільненням даного процесу у 

сироватці крові (див. рис 4.1). Так, у гомогенаті СОКВЧ тварин із порушеною 

толерантністю до глюкози на тлі ЙД відмічали зростання вмісту всіх фракцій 

ОМБ: Е356 – у 7,2 раза (рк-3<0,001), Е370 – у 6,9 раза (рк-3<0,001), Е430 – у 8,4 раза 

(рк-3<0,01), Е530 – у 4,3 раза (рк-3<0,05) щодо контрольних показників. Варто 

відмітити, що у сироватці крові щурів 3-ї дослідної групи процеси ПОБ зазнали 

протилежних змін, оскільки рівень фракцій ОМБ зменшився порівняно з даними 

інтактних тварин (Е356 – на 70,6 %, рк-3<0,05; Е370 – на 68,2 %, рк-3<0,05). 

Порівняльний аналіз показників вільнорадикального окиснення протеїнів 

у досліджуваних тканинах тварин із ізольованим ЙД та ІР на тлі ЙД показав 

переважну інтенсифікацію киснезалежних процесів за умов комбінованої 

ендокринопатії (див. рис. 4.1). Більш вираженими зміни даних процесів були у 

СОКВЧ, на що вказувало зростання вмісту продуктів нейтрального та 

альдегідопохідних основного характеру фракцій ОМБ у щурів із ІР на тлі ЙД у 

порівнянні з відповідними значеннями у тварин 1-ї дослідної групи: Е356 – у  

6,7 раза (р1-3<0,01), Е370 – у шість разів (р1-3<0,001), Е430 – у 6,3 раза (р1-3<0,001),  

Е530 – у п’ять разів (р1-3<0,001). 

Розвиток комбінованої ендокринної патології зумовив незначно виражені 

зміни киснезалежного пошкодження протеїнів у тканинах пародонта порівняно 

з перебігом реакцій вільнорадикального окиснення білків за умов ізольованої ІР 

(див. рис. 4.1). Варто зазначити, що за умов ІР на тлі ЙД у гомогенаті СОКВЧ 

відмічали зростання вмісту лише фракції Е430 – у 2,1 раза (р2-3<0,01) у порівнянні 

з відповідними значеннями щурів 2-ї дослідної групи. 

Показники ПОЛ у сироватці крові та гомогенаті СОКВЧ інтактних і 

дослідних тварин представлено на рисунку 4.2. Вміст ДК і ТБК-АП у 

досліджуваних тканинах інтактних тварин відповідав даним літератури [26, 71, 

98, 166]. Зокрема, у щурів контрольної групи вміст проміжного та кінцевого 

продукту ліпопероксидації становив відповідно: 0,42±0,13 (ум.од./мл сироватки 

крові) та 0,42±0,13 (нмоль/мл сироватки крові) – у сироватці крові;  
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0,04±0,01 (ум.од./мл гомогенату) та 0,87±0,12 (нмоль/мл гомогенату) – у 

гомогенаті СОКВЧ.  

а)  

б)  

Рис. 4.2. Вміст дієнових кон’югатів (ДК – а) і продуктів, що реагують на 

тіобарбітурову кислоту (ТБК-АП – б) у сироватці крові, слизовій оболонці 

коміркового відростка та частини в інтактних та інсулінорезистентних щурів за 

умов належного забезпечення йодом та йододефіциту (M±m, n=30) 

Примітки: див. рис. 4.1; тут і далі у рисунках 
 
р<0,01 – щодо даних у тварин із 

йододефіцитом; #
 
р<0,01, #

 
р<0,001 – щодо даних у тварин із інсулінорезистентністю 

 

Разом зі змінами інтенсивності ПОБ у щурів 1-ї дослідної групи 

встановлено активацію процесів ліпопероксидації у досліджуваних тканинах 
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(див. рис. 4.2). Так, уміст ДК і ТБК-АП у гомогенаті СОКВЧ збільшився у  

7,3 раза (pк-1<0,05) і на 81,6 % (pк-1<0,05) відповідно щодо вихідних значень. 

За умов ІР зміни процесів ліпопероксидації були односпрямованими (див. 

рис. 4.2). Зокрема, у СОКВЧ відмічали збільшення вмісту як проміжного, так і 

кінцевого продуктів ПОЛ (ДК – у 14,8 раза, pк-2<0,001 і ТБК-АП – у 2,5 раза,  

pк-2<0,001) щодо даних контролю. У сироватці крові щурів, які перебували на 

високофруктозній дієті, достовірних змін зазнавав лише вміст кінцевого 

продукту ПОЛ, значення якого перевищили вихідні показники на 72,3 %  

(pк-2<0,02). 

Розвиток комбінованої ендокринопатії супроводжувався більш вираженою 

активацією перекисної деструкції ліпідів у всіх досліджуваних тканинах (див. 

рис. 4.2). Так, у гомогенаті СОКВЧ вміст проміжного та кінцевого продукту 

ліпопероксидації зріс у 19,0 (pк-3<0,001) та 7,1 раза (pк-3<0,001) відповідно 

порівняно з аналогічними показниками в інтактних щурів. У той же час, у 

сироватці крові тварин із ІР на тлі ЙД спостерігали суттєве збільшення вмісту 

лише ТБК-АП (у 4,6 раза, pк-3<0,001) щодо контролю. 

При порівняльному аналізі процесів вільнорадикального окиснення ліпідів 

у щурів із ізольованим ЙД та ІР на тлі йодної депривації відмічали збільшення 

інтенсивності утворення ліпоперекисів за умов комбінованої ендокринної 

патології (див. рис. 4.2). Так, у гомогенаті СОКВЧ тварин 3-ї дослідної групи 

вміст ДК зріс у 2,6 раза (p1-3<0,01) і ТБК-АП – у 3,9 раза  

(p1-3<0,001) відповідно у порівнянні з аналогічними даними тварин із ЙД. 

Натомість, у сироватці крові щурів даної дослідної групи активація ПОЛ 

відбувалася, головним чином, за рахунок кінцевих продуктів, уміст яких у щурів 

із комбінованою ендокринопатією став більшим у 2,9 раза (p1-3<0,001) щодо 

відповідних показників у тварин 1-ї дослідної групи. 

Аналогічні зміни спостерігали при аналізі даних перекисної деструкції 

ліпідів у щурів із ізольованою ІР та порушенням толерантності до глюкози на тлі 

ЙД. Зокрема, у гомогенаті СОКВЧ щурів 3-ї дослідної групи відмічали зростання 

інтенсивності киснезалежних реакцій ліпідів, на що вказувало зростання рівнів 
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ДК і ТБК-АП на 28,8 % (p2-3<0,001) і у 2,8 раза (p2-3<0,01) відповідно порівняно 

зі значеннями тварин, які перебували на високофруктозній дієті (див. рис. 4.2). 

Варто зазначити, що у сироватці крові тварин із ІР на тлі ЙД збільшився вміст 

лише ТБК-АП (у 2,7 раза, p2-3<0,001) щодо аналогічного показника у щурів  

2-ї дослідної групи. 

Таким чином, отримані результати вказують на пригнічення процесів 

білкової пероксидації у сироватці крові на тлі активації перекисної деструкції 

ліпідів у гомогенаті СОКВЧ за умов ЙД. Розвиток ІР призвів до переважного 

накопичення усіх фракцій ОМБ, а також проміжного і кінцевого продуктів 

ліпопероксидації у гомогенаті СОКВЧ. Порушення толерантності до глюкози на 

тлі ЙД супроводжувалося односпрямованою активацією ПОБ і ПОЛ у м’яких 

тканинах пародонта. У сироватці крові щурів із комбінованою ендокринопатією 

активація ПОЛ протікала на тлі супресії перекисної деструкції білків.  

 

4.2. Зміни активності ферментів системи антиоксидантного захисту 

сироватки крові інтактних тварин, щурів із йододефіцитом, 

інсулінорезистентністю та за умов їх поєднання 

 

Метою даного фрагменту дослідження був аналіз активності ферментів 

антирадикального захисту сироватки за досліджуваних умов (рис. 4.3). 

У щурів контрольної групи показники активності ферментів 

антиоксидантного захисту співпадали з даними літератури [26, 71, 74, 166] та 

становили: К – 10,97±1,59 (мг Н2О2 /мл); СОД – 35,61±5,78 (МО на 1 мг Hb);  

ГП – 0,20±0,03 (мкмоль/1мг Hb); ГР – 0,18±0,04 (нмоль/хв. мг білка);  

ЦП – 57,53±11,29 (ум. од.); НТЗ – 0,42±0,07 (ум. од.) (рис. 4.3).  

Установлено, що активація киснезалежних процесів у досліджуваних 

тканинах за умов ендокринопатій супроводжувалася змінами в системі 

антиоксидантного захисту організму (рис. 4.3). Так, у щурів із ЙД відмічали 

супресію глутатіонової системи сироватки крові, на що вказувало зменшення 

активності ГП і ГР на 55,0 % (рк-1<0,02) і на 83,3 % (рк-1<0,01) відповідно щодо 
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вихідних показників.  

 

 

 

Рис. 4.3. Активність антиоксидантних ферментів сироватки крові інтактних 

та інсулінорезистентних щурів за умов належного забезпечення йодом та 

йододефіциту (Mm, n=30) 

Примітка: див. рис. 4.1, рис.4.2. 

 

Натомість, за умов ІР спостерігали різноспрямовані зміни активності 

досліджуваних антиоксидантних ферментів (див. рис. 4.3). Зокрема, у щурів із 

порушеною толерантністю до глюкози відмічали зниження активності К на 

67,7 % (рк-2<0,05) із одночасним зростанням активності ГП – на 50,0 %  

(рк-3<0,05) у порівнянні з контрольними значеннями.  
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Розвиток комбінованої ендокринної патології призвів до зменшення вмісту 

ЦП сироватки крові на 65,3 % (рк-3<0,02) і НТЗ на 50,0 % (рк-3<0,02) у порівнянні 

з аналогічними показниками в інтактних тварин (див. рис. 4.3). Варто зазначити, 

що при порівняльному аналізі протирадикального захисту щурів із ізольованим 

ЙД та ІР на тлі ЙД виявлено протилежноспрямовані зміни активності 

досліджуваних антиоксидантних ензимів сироватки крові. Так, у тварин, які 

перебували на високофруктозній дієті на тлі ЙД зростала активність ГП і ГР у 

4,9 раза (р1-3<0,05) й 6,3 раза (р1-3<0,01) відповідно на тлі пригнічення активності 

СОД на 26,4 % (р1-3<0,01) і зменшення рівня НТЗ на 53,3 % (р1-3<0,02) щодо 

аналогічних показників у тварин із монойоддефіцитом. У той же час, розвиток 

комбінованої ендокринопатії призвів до зниження активності СОД на 21,4 % (р2-

3<0,01) і вмісту ЦП – на 47,0 % (р2-3<0,001) у порівнянні з відповідними 

показниками тварин із ізольованою ІР.  

При цьому ІІФ у інтактних тварин складав 128,90±3,15 та знизився у 

тварин із ЙД на 51,5 % (pк-1<0,05), ІР – на 84,6 % (pк-2<0,01), а у щурів із ІР за 

умов ЙД – на 91,5 % (pк-3<0,01). 

Таким чином, на основі аналізу системи протирадикального захисту 

виявили зміни активності антиоксидантних ферментів сироватки крові у 

дослідних щурів. На тлі дефіциту йоду спостерігали пригнічення активності ГП 

і ГР. Розвиток ІР супроводжувався перерозподілом активності ферментів АОС. 

Порушення толерантності до глюкози на тлі ЙД призвело до вираженого 

зниження активності більшості антирадикальних ферментів.  

 

Висновки до розділу 4: 

1. У щурів контрольної групи рівень продуктів перекисного окиснення 

білків і ліпідів у досліджуваних тканинах відповідав референтним значенням 

інтактних тварин, проте, у сироватці крові вміст ОМБ, ДК і ТБК-АП 

перевищував відповідні показники СОКВЧ. 

2. Порушення тиреоїдного гомеостазу призвело до пригнічення процесів 

ПОБ у сироватці крові (зменшення вмісту більшості фракцій ОМБ) із 
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одночасною активацію ПОЛ у гомогенаті СОКВЧ (зростання продуктів 

ліпопероксидації) щодо контрольних значень. 

3.  Розвиток ІР зумовив вільнорадикальне пошкодження білкових 

біоструктур м’яких тканин пародонта, що супроводжувалося зростанням вмісту 

ОМБ нейтрального та альдегідопохідних основного характеру у гомогенаті 

СОКВЧ порівняно з показниками інтактних щурів. За таких експериментальних 

умов перекисній деструкції піддавалися й ліпідні молекули, що проявлялося 

накопиченням у СОКВЧ проміжних і кінцевих продуктів ліпопероксидації.  

4. Порушення толерантності до глюкози на тлі ЙД супроводжувалося 

активацією ПОБ у м’яких тканинах пародонта із одночасним уповільненням 

даного процесу у сироватці крові. У той же час, у щурів із комбінованою 

ендокринопатією агресивна дія вільних радикалів призвела до ушкодження 

ліпідних біомолекул усіх досліджуваних тканин, на що вказувало зростання 

вмісту ДК і ТБК-АП у гомогенаті СОКВЧ і сироватці крові у порівнянні з 

аналогічними показниками тварин із ізольованим ЙД чи ІР. 

5. Ферментативна активність системи антиоксидантного захисту 

інтактних тварин підтримує гомеостатичний рівень активності 

вільнорадикальних реакцій у досліджуваних тканинах. 

6. Дефіцит йоду призвів до зниження антиоксидантного резерву 

сироватки крові дослідних щурів, головним чином, за рахунок супресії 
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РОЗДІЛ 5 

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВЕРДИХ І М’ЯКИХ ТКАНИН ПАРОДОНТА  

ІНТАКТНИХ ТВАРИН, ЩУРІВ ЗА УМОВ ЙОДОДЕФІЦИТУ, 

ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ ТА ЇХ ПОЄДНАННЯ 

 

5.1. Особливості структурної організації коміркового відростка та частини 

й цемента кореня зуба інтактних тварин, щурів за умов йододефіциту, 

інсулінорезистентності та їх поєднання 

 

 Метою даного фрагменту дослідження було вивчення гістологічної будови 

коміркового відростка та частини й цемента кореня зуба інтактних і дослідних 

щурів, адже порушення тиреоїдного гомеостазу та вуглеводного обміну можуть 

призвести не лише до метаболічних змін у досліджуваних тканинах, а й до їх 

структурної перебудови. 

В інтактних щурів структурна організація тканин пародонта відповідала 

фізіологічній нормі для тварин. 

За умов розвитку ЙД відмічали зміни гістологічної будови коміркового 

відростка та частини (рис. 5.1). Так, кісткові пластинки зовнішньої поверхні 

кістки розташовані компактно. Лінії склеювання базофільні, переважно тонкі. 

Осередково відзначалася розмитість ліній склеювання кісткових пластинок.  

Остеоцити з невеликим, округлим, гомогенним ядром локалізовані у 

кістковому матриксі на певній віддалі один від одного. На окремих ділянках межі 

ядер нечіткі, ядра спотворені, подекуди візуалізувалися лише фрагменти 

каріолеми (рис. 5.2). Кістковий матрикс PAS-позитивний, рівномірно 

забарвленний фуксином основним у насичено пурпуровий колір. Вміст 

глікозаміногліканів незначний. 
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Рис. 5.1. Зовнішня частина кістки альвеолярної лунки з кореневою 

частиною зуба щура за умов йододефіциту. Забарвлення: гематоксилін та еозин. 

Зб.: ×200. 

Примітки: 1 – нерівномірність ліній склеювання кісткових пластинок,  

2 – періодонт, 3 – тверді тканини кореневої частини зуба 

 

 

Рис. 5.2. Кісткова тканина альвеолярної лунки щура за умов йододефіциту. 

Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ×400. 

Примітки: 1 – дегенеративні зміни остеонів, 2 – нерівномірність ліній 

склеювання кісткових пластинок, 3 – кістковий мозок 

3 

2 

1 
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У глибині коміркового відростка та частини кісткові пластинки формували 

трабекули різної конфігурації та розміру, середня товщина яких була на 9,1 % 

(рк-1<0,05) меншою за аналогічні показники тварин контрольної групи (табл. 5.1). 

При забарвленні альціановим синім за Стідменом у кістковому матриксі 

відзначали незначне збільшення вмісту несульфатованих глікозаміногліканів, 

здебільшого в невеликих за розмірами трабекулах (оптична щільність 

остеогенно гоматриксу препаратів, забарвлених альціановим синім, становила 

162,7±2,9 од.) (рис. 5.3, табл. 5.1). Уміст глікопротеїнів рівномірний, як в усіх 

трабекулах, так і порівняно зі зовнішньою кістковою пластинкою.  

 

 

 

Рис. 5.3. Кісткова тканина альвеолярної лунки щура за умов йододефіциту. 

Забарвлення: альціановий синій за Стідменом. Зб.: ×400. 

Примітки: 1 – глікозаміноглікани в остеогенному матриксі кістки,  

2 – міжтрабекулярна сполучна тканина 

 

Між кістковими балками в одних ділянках візуалізувався кістковий мозок, 

а в інших – сполучна тканина. Верифікувалося збільшення клітин у міжбалковій 

сполучній тканині, переважно за рахунок макрофагів та гранулоцитів, що на 

1 

1 

2 
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36,3 % (рк-1<0,001) менше за аналогічні показники інтактних щурів (рис. 5.4, 

табл. 5.1). 

Таблиця 5.1  

Морфологічна характеристика кісткової тканини коміркового відростка 

та частини інтактних щурів, тварин із інсулінорезистентністю на тлі 

належного забезпечення йодом і йододефіциту (M±m) 

Групи тварин Оптична щільність 

остеогенного 

матриксу, од. 

Товщина кісткових 

трабекул, мкм 

Площа 

міжтрабекуляр

ної сполучної 

тканини/1 

клітину, мкм2/ 

1 кл 

Інтактні тварини 

(контрольна група) 

165,58±3,12 63,89±1,30 283,19±11,43 

Йододефіцит  

(1-ша група) 

162,71±2,93 58,07±2,09* 180,35±9,13* 

 

Інсулінорезистент-

ність (2-га група) 

155,15±4,24 54,92±2,89* 

 

176,43±15,29* 

Йододефіцит та 

інсулінорезистент-

ність (3-тя група) 

150,80±1,55* 

 р1-3<0,01 

49,97±1,9* 

р1-3<0,05 

110,58±16,34* 

р1-3<0,01 

р2-3<0,02 

Примітки: Тут і в наступних табл. *– р<0,05; *– р<0,01; *– р<0,001 – 

достовірна різниця між показниками щодо аналогічних значень у інтактних 

тварин. 

 

Кількість остеобластів з внутрішнього боку трабекул не збільшена. 

Остеокласти не візуалізувалися. У періодонтальній зв’язці присутні 

впорядковані сполучнотканинні волокна, фібробласти, фіброцити, поодинокі 

макрофаги та наявні тонкостінні судини капілярного типу. Перерозподілу 

глікозаміногліканів і глікопротеїнів не відзначали. 
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Рис. 5.4. Кісткова тканина альвеолярної лунки щура за умов йододефіциту. 

Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ×400. 

Примітки: 1 – кісткові трабекули, 2 – сполучна тканина з клітинами, 

волокнами, судинами 

 

У тварин, які перебували на високофруктозній дієті, також спостерігали 

структурні зміни твердих тканин пародонта. Так, у результаті морфологічного 

дослідження встановлено, що кісткові пластинки зовнішньої поверхні кістки 

альвеолярної лунки тварин із ІР розташовані компактно та формують місцями 

структури за типом остеонів. В їх центрі візуалізувалися заповнені еритроцитами 

тонкостінні судини, вистелені ендотеліальними клітинами з витягнутими 

гомогенними ядрами. На відміну від інтактних тварин, у щурів дослідної групи 

поряд із еритроцитами в частині судин каналу остеона відзначалися в невеликій 

кількості макрофаги, лімфоцити. Кістковий матрикс проявляв PAS-позитивність 

за рахунок наявності глікопротеїнів. Вміст же глікозаміногліканів, що виявлявся 

при забарвленні альціановим синім за Стідменом, був близьким до групи 

контролю (рис. 5.5). У кістковому матриксі розташовані остеоцити з невеликими 

гомогенними ядрами. Осередково ядра остецитів зморщені, мали неправильні та 

нечіткі контури, подекуди ядра візуалізувалися у вигляді тіней, зберігаючи лише 

завуальовані контури каріолеми (рис. 5.6). У таких ділянках в остеогенному шарі 

окістя відмічали остеогенну гіперклітинність.  

2 

1 

1 
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Рис. 5.5. Кісткова тканина зовнішньої пластинки альвеолярної лунки 

інсулінорезистентного щура. Забарвлення: альціановий синій за Стідменом.  

Зб.: ×400. 

Примітки: 1 – глікозаміноглікани в остеогенному матриксі, 2 – остеоцити, 

3 – судини остеонів, заповнені еритроцитами з поодинокими лейкоцитами 

 

 

 

Рис. 5.6. Зовнішня частина кістки альвеолярної лунки з окістям 

інсулінорезистентного щура. Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ×400. 

Примітки: 1 – дегенеративні зміни остеоцитів, 2 – остеогенний шар окістя 

з явищами гіперклітинності 
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Пластинки у глибині формували трабекули, середня товщина яких була 

меншою за дані контролю на 14,0 % (рк-2<0,05) (див. табл. 5.1). Лінії склеювання 

пластинок базофільні, в одних ділянках чіткі та тонкі, в інших – розмиті. У товщі 

кісткових трабекул візуалізувалися остеоцити з ядрами овоїдної та неправильної 

овоїдної форми, з гомогенним хроматином. Навколо ядер простежувалася зона 

просвітлення цитоплазми. З боків кісткових трабекул відзначалися в невеликій 

кількості остеобласти, які характеризувалися більшими, порівняно з 

остеоцитами, розмірами ядра з дрібнодисперсним хроматином, помірною 

кількістю еозинофільної цитоплазми. Остеобласти контактували з клітинами та 

волокнами пери- й ендосту. У міжтрабекулярних просторах в одних ділянках 

відзначалася гемопоетична, а в інших – сполучна тканини. 

У сполучній тканині, що заповнювала міжтрабекулярні простори, 

диференціювалися фібробласти, фіброцити, макрофаги. Фібробласти з ядрами 

овоїдної, овоїдно-округлої форми, дрібнодисперсним хроматином, візуалізацією 

ядерець. Ядра фіброцитів більше витягнуті та більше гомогенні. 

Сполучнотканинні волокна міжтрабекулярних просторів пухко розташовані. У 

товщі сполучної тканини візуалізувалися тонкостінні капіляри різного калібру, 

вистелені ендотеліальними клітинами. Ядра ендотеліоцитів витягнуті вздовж 

стінки, гомогенні. У просвіті капілярів в невеликій кількості локалізувалися 

еритроцити, у частині капілярів просвіт вільний. Площа міжтрабекулярної 

сполучної тканини була меншою на 37,7 % (рк-2<0,001) у порівнянні з 

аналогічними показниками щурів контрольної групи (див. табл. 5.1). 

Між кістковою частиною альвеолярної лунки та зовнішньою поверхнею 

зуба знаходилася періодонтальна зв’язка. Вона представлена переважно 

сполучнотканинними волокнами, які більш компактно розташовувалися 

порівняно з волокнами міжтрабекулярної сполучної тканини. Волокна 

періодонта мали направлений характер від кісткової тканини до поверхні зубів, 

щільно прилягали до останніх. Поміж сполучнотканинних волокон у 

періодонтальній зв’язці наявні фібробласти та фіброцити і в невеликій кількості 

тонкостінні капіляри. 
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Коренева поверхня зуба вкрита цементом у вигляді базофільної 

без’ядерної зони (рис. 5.7).  

Розвиток комбінованої ендокринопатії призвів до більш виражених 

морфологічних змін коміркового відростка та частини й цемента кореня зуба. 

Так, окістя, яке вкривало зовнішню частину кістки коміркового відростка та 

частини тонке, у ньому верифікувалися сполучнотканинний і остеогенний шари. 

Останній представлений зоною з невеликою кількістю остеоцитів.   

 

 

 

Рис. 5.7. Коренева частина зуба інсулінорезистентного щура. Забарвлення: 

гематоксилін та еозин. Зб.: ×400. 

Примітки: 1 – пульпа з повнокрівними судинами та невеликою кількістю 

клітин, 2 – одонтобласти, 3 – дентин, 4 – цемент, 5 – періодонт 

 

Лінії склеювання кісткових пластинок зовнішньої поверхні кістки 

базофільні, переважно тонкі. Осередково відзначалася нерівномірність їхнього 

розташування, розмитість. На окремих ділянках межі ядер остеоцитів нечіткі, 

подекуди візуалізувалися лише фрагменти каріолеми (рис. 5.8). 

У глибині кістки пластинки сформували різного розміру та форми 
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трабекули, товщина яких була меншою на 21,8 % (рк-3<0,001) відносно даних 

групи контролю та на 14,0 % (р1-3<0,001) – щодо аналогічних показників у тварин 

із ізольованим ЙД. Спостерігали також незначне, рівномірне, проте збільшене, 

накопичення несульфатованих глікозаміногліканів у кістковому матриксі (рис. 

5.9). Це підтверджувалося результатами денситометричного дослідження 

оптичної щільності остеогенного матриксу, забарвленого альціановим синім, яка 

у тварин із комбінованою ендокринопатією була меншою на 8,9 % (рк-3<0,01) у 

порівнянні з відповідними показниками інтактних тварин і на 7,3 % (р1-3<0,01) 

щодо аналогічних значень у тварин із монойоддефіцитом. 

 

 

 

Рис. 5.8. Зовнішня частина кістки альвеолярної лунки 

інсулінорезистентного щура за умов йододефіциту. Забарвлення: гематоксилін 

та еозин. Зб.: ×400. 

Примітки: 1 – нерівномірність ліній склеювання кісткових пластинок,  

2 – дегенеративні зміни остеоцитів 
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Рис. 5.9. Губчаста кістка альвеолярної лунки інсулінорезистентного щура 

за умов йододефіциту. Забарвлення: альціановий синій за Стідменом.  

Зб.: ×400. 

Примітки: 1 – глікозаміноглікани в остеогенному матриксі,  

2 – міжтрабекулярна сполучна тканина 

 

Між кістковими балками в одних ділянках знаходився кістковий мозок, а в 

інших – сполучна тканина. У сполучній тканині відзначалося розширення та 

повнокрів’я судин, наявність нейтрофільних лейкоцитів у їхньому просвіті, 

поодинокі позасудинно розташовані лейкоцити. Домінуюча більшість клітин 

сполучної тканини – макрофаги (рис. 5.10). Відповідно до даних 

морфометричного дослідження, у тварин 3-ї дослідної групи площа 

міжтрабекулярної сполучної тканини, яка припадала на одну клітину, 

зменшилася на 61,0 % (рк-3<0,001) щодо контролю та на 38,7 % (р1-3<0,01) і 37,3 % 

(р2-3<0,02) у порівнянні з аналогічними показниками щурів із ізольованим ЙД та 

ІР відповідно (див. табл. 5.1).  

Поряд із цим у сполучній тканині відзначалися переважно тонкостінні 

судини. Проте, в окремих зонах верифікували потовщення стінки даних судин із 

накопиченням глікопротеїнів, що достовірно візуалізувалися при PAS 

забарвленні (рис. 5.11). 
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Рис. 5.10. Губчаста кісткова тканина альвеолярної лунки 

інсулінорезистентного щура за умов йододефіциту. Забарвлення: гематоксилін 

та еозин. Зб.: ×400. 

Примітки: 1 – клітинна інфільтрація міжтрабекулярної сполучної тканини, 

2 – повнокрівні судини мікроциркуляторного русла 

 

 

Рис. 5.11. Накопичення глікопротеїнів у стінці окремих судин 

міжтрабекулярної сполучної тканини інсулінорезистентного щура за умов 

йододефіциту. Забарвлення: PAS. Зб.: ×400. 
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У періодонтальній зв’язці присутні впорядковані сполучнотканинні 

волокна, фібробласти, фіброцити, поодинокі макрофаги та наявні тонкостінні 

судини капілярного типу. Перерозподілу глікопротеїнів і несульфатованих 

глікозаміногліканів не відбувалося.  

Таким чином, розвиток ендокринопатій призвів до порушення 

гістологічної будови твердих тканин пародонта дослідних щурів. Структури 

пародонта були найбільш змінені у тварин із порушенням толерантності до 

глюкози на тлі ЙД, що підтверджується даними денсито- та морфометрії. 

 

 

5.2. Морфологічна будова слизової оболонки коміркового відростка та 

частини в інтактних тварин, щурів за умов йододефіциту, інсулінорезистентності 

та їх поєднання 

 

Порушення тиреоїдного гомеостазу та вуглеводного обміну можуть 

зумовлювати функціональні та структурні зміни СОКВЧ, тому метою даного 

фрагменту дослідження було вивчення особливостей структурної організації 

СОКВЧ за досліджуваних експериментальних умов. 

У тварин із ЙД сквамозний епітелій, який покривав слизову оболонку, 

характеризувався розвитком акантозу (глибина акантотичних тяжів становила 

137,6±3,7 мкм, ширина на рівні основи – 97,3±31,1 мкм) (табл. 5.2). 

Клітини базального шару гіперплазовані, розміщувалися у п’ять – сім 

шарів, їх периметр і площа перевищували аналогічні показники інтактних тварин 

на 24,4 % (рк-1<0,05) і 59,0 % (рк-1<0,05) відповідно (табл. 5.3). Середня товщина 

базального шару на 37,5 % (рк-1<0,05) перевищувала показники у групі контролю. 

Ядра даних клітин округло-овоїдної форми, з дрібнодисперсним хроматином, 

одним – двома ядерцями, їх периметр і площа збільшилися на  

37,5 % (рк-1<0,05) і 90,6 % (рк-1<0,05) відповідно щодо аналогічних показників у 

інтактних щурів. Ядерно-цитоплазматичний індекс зріс у два рази (рк-1<0,05) у 
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порівнянні з вихідними даними. Цитоплазма клітин злегка базофільна, межі 

клітин завуальовані (рис. 5.12).  

 

Таблиця 5.2  

Морфологічна характеристика слизової оболонки коміркового відростка 

та частини в інтактних тварин, інсулінорезистентних щурів за умов 

належного забезпечення йодом та йододефіциту (M±m, n=30) 

Морфометричні 

показники 

Інтактні 

тварини 

(контрольна 

група) 

Йододефіцит 

(1-ша група) 

Інсулінорез

истентність 

(2-га група) 

Йододефіцит та 

інсулінорезис-

тентність (3-тя 

група) 

Товщина епітелію, 

мкм 

233,75±10,35 241,49±12,83 238,00±13,89 251,15±6,79 

Глибина акантозу, 

мкм 

- 137,57±3,70 23,67±1,95 199,26±4,26 

p1-3<0,001 

p2-3<0,001 

Ширина акантозу, 

мкм 

- 97,31±3,05 47,91±4,65 110,99±5,08 

p1-3<0,05 

p2-3<0,001 

Товщина 

базального шару, 

мкм 

42,64±2,46 58,62±6,12* 65,39±6,88* 66,49±5,91* 

Товщина 

шипуватого шару, 

мкм 

93,77±6,54 71,14±4,34* 69,42±2,80*  69,89±3,33* 

Товщина 

зернистого шару, 

мкм 

19,88±3,05 30,25±5,29 28,03±1,32* 45,05±1,64* 

p1-3<0,05 

p2-3<0,001 

Товщина рогового 

шару, мкм 

41,83±2,15 50,57±1,83*  42,32±3,00 53,66±2,59* 

Оптичний вміст 

глікозаміноглікані

в у сполучній 

тканині, од 

169,56±3,78 163,14±3,43 166,45±2,81 160,25±2,84 

Оптичний вміст 

глікозаміноглікані

в периваскулярно, 

од 

167,33±2,34 165,57±5,58 166,00±6,08 161,83±3,69 

 

Примітки: Тут і в наступних табл. * – р<0,02 – достовірна різниця між 

показниками щодо аналогічних значень у інтактних тварин. 
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Таблиця 5.3  

Морфометричні параметри епітеліоцитів слизової оболонки коміркового 

відростка та частини в інтактних тварин, інсулінорезистентних щурів за 

умов належного забезпечення йодом та йододефіциту (M±m, n=30) 

 

Групи тварин 

Периметр 

ядра 

клітини, 

мкм 

Площа 

ядра 

клітини, 

мкм2 

Периметр 

клітини, 

мкм 

Площа 

клітини, 

мкм2 

Ядерно-

цитоплаз-

матичний 

індекс 

Базальний шар епітелію 

Інтактні тварини 

(контрольна група) 

28,99±1,52 47,45±6,95 48,52±1,89 137,38±10,46 0,35±0,10 

Йододефіцит  

(1-ша група) 

39,87±4,07* 90,44±7,21* 60,35±4,33* 218,38±29,86* 0,71±0,11* 

Інсулінорезистентність 

(2-га група) 

34,00±1,50* 68,83±3,18* 53,29±5,78 181,24±15,27* 0,61±0,05* 

Йододефіцит та 

інсулінорезистентність 

(3-тя група) 

32,67±3,15 66,12±3,07* 

p1-3<0,02 

47,86±3,05 

p1-3<0,05 

143,44±5,72 

p1-3<0,05 

p2-3<0,05 

0,86±0,18* 

Шипуватий шар епітелію 

Інтактні тварини 

(контрольна група) 

36,22±0,46 82,78±3,65 78,17±2,65 393,95±26,87 0,27±0,13 

Йододефіцит  

(1-ша група) 

38,29±1,08 94,73±2,61* 80,39±3,97 416,71±20,97 0,29±0,11 

Інсулінорезистентність 

(2-га група) 

32,68±0,48* 65,61±3,41* 73,78±2,15 349,53±6,57 0,23±0,16 

Йододефіцит та 

інсулінорезистентність 

(3-тя група) 

37,98±1,38 

p2-3<0,01 

76,13±4,57 

p1-3<0,01 

67,51±1,07* 

p1-3<0,02 

p2-3<0,05 

271,57±12,40 

p1-3<0,001 

p2-3<0,001 

0,39±0,10 

Зернистий шар епітелію 

Інтактні тварини 

(контрольна група) 

34,17±1,85 63,89±4,86 81,41±2,21 263,70±17,44 0,34±0,10 

Йододефіцит  

(1-ша група) 

25,10±1,43* 39,69±3,50* 74,91±4,65 211,00±9,42* 0,23±0,09 

Інсулінорезистентність 

(2-га група) 

27,13±2,15* 40,25±1,05* 91,29±5,16 209,54±15,36* 0,24±0,07 

Йододефіцит та 

інсулінорезистентність 

(3-тя група) 

25,92±1,45* 36,04±2,79* 78,83±5,84 197,98±9,13* 0,10±0,01* 
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Рис. 5.12. Епітелій слизової оболонки коміркового відростка та частини  у 

щура за умов йододефіциту. Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ×200. 

Примітки: 1 – акантоз епітелію, 2 – базальний шар епітелію, 3 – шипуватий 

шар епітеліоцитів, 4 – зернистий шар епітеліоцитів, 5 – роговий шар,  

6 – субепітеліальна сполучна тканина. 

 

У частині випадків відзначалася незначна базальна гіперклітинність, що 

характеризувалася розміщенням клітин в один – три ряди. За таких умов основну 

масу епітеліальних клітин становили шипуваті епітеліоцити. 

Шар шипуватих епітеліоцитів став меншим за відповідні показники 

інтактних тварин на 24,1 % (рк-1<0,05). Клітини з помірною кількістю 

еозинофільної цитоплазми, округлими, неправильно-округлими, центрально 

розташованими ядрами. Площа ядер клітин збільшилася на 14,4 % (рк-1<0,05) 

щодо вихідних значень. Межі клітин чітко відзначалися. 

Зернистий шар представлений злегка витягнутими епітеліальними 

клітинами, які розміщені у три – чотири шари. Клітини з дрібними базофільними 

гранулами в цитоплазмі, які рівномірно в ній розподілені, неправильної форми. 

Площа клітин була меншою на 20,0 % (рк-1<0,05) у порівнянні з аналогічними 

показниками тварин контрольної групи. Також відмічали зменшення периметра 

та площі ядер клітин даного шару на 26,5 % (рк-1<0,01) і на 37,9 % (рк-1<0,05) 
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відповідно щодо контролю. Середня товщина зернистого шару становила 

30,3±5,3 мкм, що перевищувало показники інтактних щурів. У частині випадків 

у глибше розташованих епітеліальних клітинах простежувалася поява гранул 

кератогіаліну (рис. 5.13). 

 

 

 

Рис. 5.13. Епітелій слизової оболонки коміркового відростка та частини у 

щура за умов йододефіциту. Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ×400. 

Примітки: 1 – гранули кератогіаліну у клітинах шипуватого шару,  

2 – акантоз покривного епітелію 

 

У тварин із ЙД  відмічали збільшення товщини рогового шару СОКВЧ на 

20,9 % (рк-1<0,05) у порівнянні з аналогічними показниками групи контролю. 

Епітеліоцити відмежовані від сполучної тканини тонкою базальною 

мембраною, яка чітко простежувалася при PAS забарвленні.  

Простежувалося збільшення клітин сполучної тканини. Серед макрофагів, 

лімфоцитів, плазмоцитів відзначалися в невеликій кількості нейтрофільні 

лейкоцити. 
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Денситометричне дослідження гістологічних препаратів, забарвлених 

альціановим синім, свідчило про розвиток незначно вираженого слизового 

набряку та накопичення несульфатованих глікозаміногліканів (рис. 5.14). 

 

 

Рис. 5.14. Глікозаміноглікани у субепітеліальній сполучній тканині щура за 

умов йододефіциту. Забарвлення: гематоксилін там еозин. Зб.: ×400. 

 

Просвіт судин як мікроциркуляторного русла, так і дрібних артерій і вен, 

відкритий, що чітко простежувалося при PAS забарвленні завдяки візуалізації 

глікопротеїнів судинних стінок (рис. 5.15).  

Потовщення стінок судин різного калібру не відзначалося. Судини 

вистелені ендотеліальними клітинами з переважно витягнутими ядрами, тонким 

прошарком цитоплазми. В артеріолах, венулах, артеріях і венах компактно 

розташовані гладкі міоцити, еластичні мембрани – в артеріях; дозовні розміщена 

адвентиція. 

Розвиток ІР також призвів до структурних змін СОКВЧ (див. таблиці 5.2, 

5.3). Привертає увагу нерівномірна товщина епітелію за рахунок 

гіперпластичних змін з формуванням невиражених акантотичних тяжів 

глибиною 23,7±2,0 мкм та шириною – 47,9±4,7 мкм. Акантоз зумовлений 
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епітеліальною базальною гіперклітинністю, у зв’язку з чим клітини базального 

шару розташовані в п’ять – шість рядів. 

 

 

Рис. 5.15. Судини субепітеліальної сполучної тканини слизової оболонки 

коміркового відростка та частини в інсулінорезистентного щура. Забарвлення: 

PAS. Зб.: ×400. 

Примітки: 1 – рівномірне незначне накопичення глікопротеїнів у стінці 

судин мікроциркуляторного русла, 2 – глікопротеїни сполучної тканини 

 

Товщина базального шару СОКВЧ тварин із ІР на 53,4 % (рк-2<0,02) 

перевищувала дані у тварин контрольної групи (див. табл. 5.2). Відмічали також 

збільшення площі клітин базального шару на 31,9 % (рк-2<0,05) щодо вихідних 

даних.  Розміри ядер епітеліальних клітин базального шару епітелію за площею 

на 45,1 % (рк-2<0,05) і за периметром – на 17,3 % (рк-2<0,05) перевищували дані 

тварин контрольної групи. У базальних епітеліоцитах відзначалась невелика 

частка цитоплазми та збільшення розмірів ядер базальних епітеліальних клітин, 

що зумовило зростання ядерно-цитоплазматичного індексу на 74,3 % (рк-2<0,05) 

щодо даних контролю. Цитоплазма клітин еозинофільно-базофільна, 

завуальована. Межі клітин розмиті, у зв’язку з досить компактним 
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розташуванням епітеліоцитів (рис. 5.16). 

 

 

 

Рис. 5.16. Епітелій слизової оболонки коміркового відростка та частини в 

інсулінорезистентного щура. Забарвлення: гематоксилін та еозин. Зб.: ×400. 

Примітки: 1 – базальний шар епітелію з невираженим акантозом, 2 – 

шипуватий шар епітеліоцитів, 3 – зернистий шар епітеліоцитів, 4 – роговий шар, 

5 – субепітеліальна сполучна тканина 

 

Клітини шипуватого шару розміщувалися, головним чином, у п’ять рядів. 

Товщина даного шару епітелію на 26,0 % (рк-2<0,01) менша, ніж у інтактних 

тварин (див. табл. 5.2). Ядра клітин переважно округлі або неправильної округлої 

форми, за розмірами менші, ніж ядра клітин шипуватого шару інтактних щурів, 

що підтверджувалося даними морфометрії. Так, периметр і площа ядер клітин 

шипуватого шару тварин 2-ї дослідної групи на 9,3 % (рк-2<0,001) і 20,7 %  

(рк-2<0,01) відповідно менші за аналогічні показники контрольних щурів. 

Каріолема шипуватих епітеліоцитів чітка. У каріоплазмі відзначалося 

здебільшого одне округле центрально розташоване ядерце, дрібнодисперсний 

хроматин. Цитоплазма клітин еозинофільна, займала значно більшу площу, що 
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супроводжувалося зменшенням ядерно-цитоплазматичного відношення щодо 

клітин базального шару. 

Клітини зернистого шару дещо сплющеної форми, витягнуті вздовж 

епітелію, розміщувалися приблизно у три – чотири ряди, їх площа на 20,5 %  

(рк-2<0,05) менша за вихідні показники. Товщина зернистого шару на 41,0 %  

(рк-2<0,05) перевищувала дані контролю. У цитоплазмі клітин відзначалися 

множинні дрібні базофільні гранули, які дифузно та рівномірно розподілені по 

клітині. Ядра зернистих епітеліоцитів центрально розташовані, округло-овоїдної 

форми, їх площа на 37,0 % (рк-2<0,01) менша, ніж у інтактних тварин. Ядра клітин 

зернистих епітеліоцитів із дрібнодисперсним хроматином, одним ядерцем. У 

частині ядер клітин відмічали потовщення каріолеми, неправильні контури ядер. 

Поверхнево розташовувалася без’ядерна зона кератину у вигляді еозинофільної 

смужки, що достовірно не відрізнялася від даних контролю. 

Субепітеліальна базальна мембрана при забарвленні гематоксиліном та 

еозином прослідковувалася нечітко, у зв’язку зі злиттям із сполучнотканинними 

волокнами. Чіткіша її візуалізація відзначалася в зонах менш вираженого 

акантозу. При PAS забарвленні вдавалося чіткіше прослідкувати хід мембрани 

(рис. 5.17). 

У субепітеліальній сполучній тканині простежувався нерівномірний 

розподіл макрофагів (більшість локалізувалася субепітеліально) та лімфоцитів. 

Сполучна тканина представлена переважно сполучнотканинними волокнами, які 

розташовані компактно, проте без чіткої впорядкованості. 

У капілярах і артеріолах СОКВЧ відзначалося звуження їх просвіту, в 

окремих судинах – гіперплазія ендотеліальних клітин (рис. 5.18). При цьому 

ендотеліоцити з неправильно-округлими ядрами, з переважно гомогенним 

хроматином, пролабували у просвіт судин. У стінці окремих артеріол 

відзначалися зони накопичення PAS-позитивного матеріалу, що відображало 

процеси глікозилювання білків. Просвіт судин переважно вільний, подекуди з 

кількома лейкоцитами.  
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Рис. 5.17. Слизова оболонка коміркового відростка та частини в 

інсулінорезистентного щура. Забарвлення: PAS. Зб.: ×400. 

Примітки: 1 – PAS-позитивна базальна мембрана, 2 – епітелій,  

3 – субепітеліальна сполучна тканина з PAS-позитивними глікопротеїнами 

 

 

Рис. 5.18. Судини субепітеліальної сполучної тканини слизової оболонки 

коміркового відростка та частини в інсулінорезистентного щура. Забарвлення: 

гематоксилін та еозин. Зб.: ×400. 

Примітки: 1 – плазматичне просякання стінки артеріол, 2 – артерія 

м’язового типу, 3 – вени 
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Просвіт дрібних артерій здебільшого округлої форми, вільний, або з 

поодинокими еритроцитами. Відзначалося його збільшення порівняно з 

капілярами й артеріолами, проте в меншій мірі, ніж у дрібних венах. В 

інсулінорезистентних тварин чітко прослідковувалася PAS-позитивна звивиста 

внутрішня еластична мембрана зі складками місцями нерівномірної ширини та 

глибини. У зонах посиленої звивистості виявляли збільшення накопичення 

глікопротеїнів. Спостерігали дрібні артерії з сегментарно збільшеним 

накопиченням PAS-позитивного матеріалу у стінці поза межами внутрішньої 

еластичної мембрани (рис. 5.19). 

 

 

Рис. 5.19. Судини субепітеліальної сполучної тканини слизової оболонки 

коміркового відростка та частини в інсулінорезистентного щура. Забарвлення: 

PAS. Зб.: ×400. 

Примітки: 1 – нерівномірне накопичення глікопротеїнів у стінці артерії,  

2 – глікопротеїни сполучної тканини, 3 – акантоз покривного епітелію слизової 

оболонки 

 

М’язова оболонка артерій представлена кількома рядами циркулярно 

орієнтованих гладких міоцитів з овоїдними ядрами, які витягнуті по периметру 
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судини. Гладкі міоцити компактно розташовані. Дозовні м’язової оболонки 

тонкий прошарок сполучнотканинних волокон адвентиції. 

Периваскулярно верифікували незначне накопичення глікозаміногліканів 

(рис. 5.20). У дрібних венах просвіт переважно вільний або з невеликою 

кількістю еритроцитів. З внутрішнього боку просвіт вистелений 

ендотеліальними клітинами з овоїдними витягнутими ядрами, дозовні – гладкі 

міоцити м’язової оболонки та адвентиція. 

 

 

 

Рис. 5.20. Глікозаміноглікани у субепітеліальній сполучній тканині 

інсулінорезистентного щура. Забарвлення: альціановий синій за Стідменом.  

Зб.: ×400. 

Примітки: 1 – візуалізація глікозаміногліканів у периваскулярній 

сполучній тканині, 2 – дрібні судини зі звуженим просвітом й ознаками 

ендотеліозу 

 

Морфологічне дослідження СОКВЧ щурів із порушенням толерантності 

до глюкози на тлі ЙД свідчить про розвиток слизового набряку у сполучній 

тканині, що вдається вже прослідкувати при забарвленні гематоксиліном і 
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еозином у вигляді ділянок блакитного кольору, позбавлених сполучнотканинних 

волокон, внаслідок їхнього розсунення (рис. 5.21). 

 

 

Рис. 5.21. Слизова оболонка коміркового відростка та частини в 

інсулінорезистентного щура за умов йододефіциту. Забарвлення: гематоксилін 

та еозин. Зб.: ×400. 

Примітки: 1 – слизовий набряк сполучної тканини слизової оболонки,  

2 – макрофагально-лейкоцитарна інфільтрація сполучної тканини,  

3 – інтраепітеліальна макрофагально-лейкоцитарна інфільтрація 

 

Денситометричне дослідження препаратів, забарвлених альціановим 

синім, свідчить про зменшення оптичної щільності сполучної тканини, яка 

містила збільшену кількість несульфатованих глікозаміногліканів (рис. 5.22) – 

160,3±2,8 од. проти 169,6±3,8 од. у групі контролю. Слід відзначити дифузний 

характер збільшення глікозаміногліканів, навіть у зонах, які при забарвленні 

гематоксиліном та еозином не проявляли ознак слизового набряку. 

У сполучній тканині слизової оболонки, здебільшого по периферії ділянок 

вираженого слизового набряку, відзначалася незначна гіперклітинність, 

зумовлена переважно макрофагами (див. рис. 5.21). 
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Рис. 5.22. Глікозаміноглікани основної речовини сполучної тканини 

слизової оболонки коміркового відростка та частини в інсулінорезистентного 

щура за умов йододефіциту. Забарвлення: альціановий синій за Стідменом.  

Зб.: ×400. 

 

Сполучна тканина вкрита багатошаровим плоским епітелієм, товщина 

якого перевищувала показники контрольної групи внаслідок гіперпластичних 

змін в епітелії за рахунок усіх шарів, проте переважно базального, зернистого та 

рогового (рис. 5.23). Товщина базального шару була більшою за показники 

контролю на 55,9 % (рк-3<0,01). Клітини в ньому розташовувалися в середньому 

у п’ять рядів. Відображенням гіперпластичних змін була наявність акантотичних 

тяжів, глибина та ширина яких перевищувала показники у тварин із 

ізольованими ендокринопатіями. Так, глибина акантозу у щурів 3-ї дослідної 

групи була на 44,8 % (р1-3<0,001) і у 8,4 раза (р2-3<0,001) більшою ніж у тварин із 

ізольованими ЙД та ІР відповідно. Така ж динаміка відмічалася при аналізі 

ширини акантозу, яка за умов ІР на тлі ЙД перевищувала аналогічні показники 

щурів із ізольованими ендокринопатіями на 13,5 % (р1-3<0,05) і у 2,3 раза  

(р2-3<0,001). 
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Рис. 5.23. Епітелій слизової оболонки коміркового відростка та частини в 

інсулінорезистентного щура за умов йододефіциту. Забарвлення: гематоксилін 

та еозин. Зб.: ×400. 

Примітки: 1 – виражений акантоз епітелію, 2 – базальний шар епітелію,  

3 – шипуватий шар епітеліоцитів, 4 – зернистий шар епітеліоцитів, 5 – роговий 

шар, 6 – субепітеліальна сполучна тканина 

 

Базальні епітеліоцити компактно розташовані, з округло-овоїдними 

ядрами, дрібнодисперсним хроматином, еозинофільно-базофільною 

цитоплазмою, високим ядерно-цитоплазматичним індексом, який перевищував 

показники контролю у 2,5 раза (рк-3<0,05) (див. табл. 5.3). Відмічали зменшення 

периметра та площі даних клітин на 20,7 % (р1-3<0,05) і 34,3 % (р1-3<0,05) 

відповідно щодо показників у тварин із ЙД та лише площі епітеліоцитів на  

20,9 % (р2-3<0,05) у порівнянні з розмірами клітин базального шару СОКВЧ 

щурів із ІР. Односпрямованими були зміни площі ядер клітин, яка у тварин із 

комбінованою ендокринопатією була меншою на 26,9 (р1-3<0,02) щодо даних у 

тварин 1-ї дослідної групи. 

Вище розташований шипуватий шар тонший за відповідні значення 

інтактних щурів на 25,5 % (рк-3<0,02). Спостерігали зменшення розмірів клітин 
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даного шару. Зокрема, периметр епітеліоцитів шипуватого шару зменшився на 

13,6 % (рк-3<0,01) щодо контролю та на 16,0 % (р1-3<0,02) і 8,5 % (р2-3<0,05) 

відповідно порівняно з аналогічними показниками тварин із ізольованим ЙД та 

ІР. Площа клітин також стала меншою на 34,8 % (р1-3<0,001) і 22,3 %  

(р2-3<0,001) відповідно щодо розмірів клітин у тварин 1-ї та 2-ї дослідних груп. 

Проте, при аналізі розмірів ядер клітин шипуватого шару відмічали протилежні 

зміни їх площі та периметру. Так, площа ядер клітин зменшилася на 19,6 %  

(р1-3<0,01) у порівнянні з аналогічними показниками щурів із ізольованою 

йодною депривацією. У той же час, периметр ядер клітин збільшився на 16,2 % 

(р2-3<0,01) щодо значень у тварин із ІР. 

Зернистий шар СОКВЧ за умов комбінованої ендокринопатії 

характеризувався збільшенням товщини у 2,3 раза (рк-3<0,02) щодо вихідних 

значень, на 48,9 % (р1-3<0,05) у порівнянні з аналогічними показниками щурів із 

ЙД і на 60,7 % (р2-3<0,001) щодо значень у тварин із ізольованою ІР. Спостерігали 

зменшення ядерно-цитоплазматичного індексу на 70,6 % (рк-3<0,05) порівняно з 

контролем. Також відмічали зменшення розмірів клітин цього шару. Так, їх 

площа стала меншою на 24,9 % (рк-3<0,02) щодо вихідних значень. Аналогічні 

зміни спостерігали у ядрах клітин зернистого шару, де периметр і площа стали 

меншими на 24,1 % (рк-3<0,01) і 43,6 % (рк-3<0,01) відповідно порівняно з 

показниками інтактних щурів. Варто зазначити, що рядність шипуватого та 

зернистого шарів була близькою до групи тварин із ІР. Епітеліоцити вкриті 

шаром кератину, який на 28,3 % (рк-3<0,01) перевищував товщину рогового шару 

у тварин контрольної групи. 

В окремих судинах мікроциркуляторного русла, а також окремих дрібних 

венах і артеріях СОКВЧ відзначалося збільшення глікопротеїнів, що вдалося 

верифікувати при PAS забарвленні (рис. 5.24). Просвіти судин здебільшого 

відкриті. 

В окремих судинах відзначалася незначно виражена ендотеліальна 

гіперклітинність. Ядра таких ендотеліальних клітин набували неправильної 

округлої форми, пролабували у просвіт (рис. 5.25). 
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Рис. 5.24. Судини субепітеліальної сполучної тканини слизової оболонки 

коміркового відростка та частини в інсулінорезистентного щура за умов 

йододефіциту. Забарвлення: PAS. Зб.: ×400. 

Примітки: 1 – циркулярне потовщення стінки артеріол внаслідок 

накопичення глікопротеїнів, 2 – набряк сполучної тканини 

 

 

Рис. 5.25. Судини слизової оболонки коміркового відростка та частини в 

інсулінорезистентного щура за умов йододефіциту. Забарвлення: PAS. Зб.: ×400. 

Примітка: 1 – збільшення глікопротеїнів у стінці венули, 2 – ендотеліоз 

венули, 3 – нерівномірне накопичення глікопротеїнів уздовж внутрішньої 

еластичної мембрани дрібної артерії, 4 – звуження просвіту дрібної артерії 
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Таким чином, дефіцит тиреоїдних гормонів та порушення толерантності до 

глюкози зумовлює зміни гістологічної будови СОКВЧ й гемоциркуляторного 

русла епітелію щурів усіх дослідних груп. Проте, враховуючи аналіз морфо- та 

денситометричних показників, найбільш виражені зміни м’яких тканин 

пародонта виникають на тлі комбінованих ендокринних розладів. 

 

Висновки до розділу 5: 

1. Порушення синтезу тиреоїдних гормонів призводить до структурних 

змін твердих тканин пародонта, на що вказує стоншення кісткових трабекул, 

незначне та рівномірне накопичення глікозаміногліканів у кістковому матриксі, 

зменшення площі міжтрабекулярної сполучної тканини. 

2. Розвиток ІР також зумовив порушення гістологічної будови 

досліджуваних тканин, про що свідчить зміна форми й розмірів остеоцитів,  

PAS-позитивний кістковий матрикс, остеогенна гіперклітинність, зменшення 

товщини кісткових трабекул, порушення структури волокон періодонта. 

3. Морфологічна будова коміркового відростка та частини зазнала 

найбільш виражених змін за умов комбінованої ендокринопатії, що 

підтверджується даними денсито- та морфометрії (виражене стоншення 

кісткових трабекул, значне накопичення несульфатованих глікозаміногліканів у 

кістковому матриксі, зменшення його оптичної щільності, явища 

гіперклітинності). За таких умов спостерігали зміни судин сполучної тканини 

(дилатацію, повнокрів’я, лейкоцитарну інфільтрацію, накопичення 

глікопротеїнів). 

4. Розвиток ЙД призводить до зміни гістологічної будови СОКВЧ, на що 

вказують гіперплазія базального шару епітелію на тлі стоншення шипуватого та 

зернистого шарів, поява акантозу, зростання ядерно-цитоплазматичного індексу, 

наявність гранул кератогіаліну. 

5. За умов порушеної толерантності до глюкози також виникає структурна 

перебудова СОКВЧ у вигляді нерівномірної товщини епітелію (за рахунок 

гіперпластичних змін базального та зернистого шарів із одночасним зменшенням 
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товщини шипуватого шару), акантозу, звуження просвіту капілярів і артеріол із 

зонами накопичення глікопротеїнів у судинній стінці та глікозаміногліканів 

периваскулярно. 

6. ІР на тлі йодної депривації зумовила найбільш виражену зміну 

морфологічної будови СОКВЧ за рахунок значного слизового набряку сполучної 

тканини, зменшення її оптичної щільності з дифузно збільшеною кількістю 

глікозаміногліканів, гіперпластичних змін епітелію, порушень у будові 

мікроциркуляторного русла. 
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РОЗДІЛ 6 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Здоров’я ротової порожнини є невід’ємною складовою загального здоров’я 

населення. За даними ВООЗ, хронічні неінфекційні захворювання (серцево-

судинні, респіраторні, онкологічні) залишаються основними причинами 

зниженої працездатності та смертності у всьому світі, причому, близько 95 % 

дорослого населення планети та 80 % дітей мають ті чи інші ознаки ураження 

зубощелепної системи [15, 19, 90]. Це зумовлює суттєве навантаження на перебіг 

хронічних соматичних захворювань, а, отже, є важливою проблемою 

громадського здоров’я. Тому ураження тканин пародонта належать до 

поширеної патології органів ротової порожнини, які можуть бути запального, 

деструктивного чи пухлинного генезу. Дане поняття включає пошкодження всіх 

м’яких і твердих тканин утримуючого апарату зуба: ясен, цемента кореня зуба, 

періодонтальної зв’язки, кісткової тканини коміркового відростка та частини. 

Залежно від етіології, патогенезу та тривалості захворювання у патологічний 

процес може залучатися певний елемент пародонтального комплексу або ж увесь 

пародонт [101, 111, 212, 234]. 

Численні дослідження вказують на зв’язок між патологією пародонта та 

системними хронічними захворюваннями організму [34, 101, 109, 118, 214, 216, 

255]. Наявність пародонтальних патогенів та побічних продуктів їх метаболізму 

може модулювати імунну відповідь не тільки в ротовій порожнині, але і за її 

межами, тим самим сприяючи розвитку системних патологічних процесів. У той 

же час, порушення обміну речовин і енергії, які виникають у результаті патології 

внутрішніх органів й залоз внутрішньої секреції, знижують локальну 

резистентність структур ротової порожнини, що сприяє їх ураженню [17, 68, 

124]. 

Важливим питанням сучасної ендокринології та й стоматології 

залишається стрімкий ріст патології ЩЗ на тлі недостатнього забезпечення 

організму йодом. Дана проблема залишається актуальною для всієї території 
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України, що пов’язано з погіршенням екологічної ситуації, радіоактивним 

забрудненням, збільшенням використання хімікатів, зміною харчового раціону. 

Відомо, що тиреоїдні гормони регулюють перебіг усіх метаболічних процесів в 

організмі, у тому числі, забезпечують структурну цілісність і функціональну 

активність органів ротової порожнини [110, 142, 164]. Поряд із цим, гіпотиреоз, 

залежно від стадії, ускладнює перебіг хронічного генералізованого пародонтиту. 

Вважають, що основними патогенетичними механізмами розвитку порушень 

тканин пародонта за умов гіпотиреозу є зменшення інтенсивності обміну 

речовин і енергії, уповільнення окисно-відновних реакцій, гіпоксія тканин на тлі 

агресії пародонтопатогенів, частота виявлення яких висока у пацієнтів із 

дефіцитом тиреоїдних гормонів. Все це призводить до розвитку муцинозного 

набряку, атрофічних, дистрофічних, а зрештою, й деструктивних змін органів 

ротової порожнини. Разом із цим, страждають процеси фізіологічної регенерації 

твердих тканин пародонта, як результат зміненого клітинного поділу та 

диференціювання [178, 195]. 

Проте, варто відзначити, що порушення вуглеводного обміну, які 

виникають за умов ЦД та ІР також мають прямий вплив на стан тканин пародонта 

[103, 171, 187]. Пацієнти з діабетом більше схильні до ризику бактеріальної 

інфекції через знижену імунологічну реактивність СОРП і слини та погіршення 

кровопостачання м’яких тканин. Так, згідно з результатами ряду клінічних 

досліджень, пацієнти з ЦД мають утричі більший ризик розвитку пародонтиту 

порівняно з особами, які не страждають на дане захворювання. Окрім того, у 

пацієнтів, які хворіли на ЦД більше п’яти років, виявили більш виражене 

генералізоване ураження ротової порожнини за параметрами пародонтозу [202, 

203, 236, 237]. У той же час, асоціація між захворюваннями тканин пародонта та 

порушенням обміну вуглеводів є двосторонньою проблемою. Зокрема, хронічна 

інфекція під час пародонтиту може призвести до загострення запальних реакцій 

та змін метаболічного контролю рівня цукру в крові та, як наслідок, до 

збільшення потреби в інсуліні [205, 251]. Відповідно до даних літератури, особи 

з гострою оральною бактеріальною та вірусною інфекцією виявляють важку та 
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тривалу резистентність до інсуліну. 

Однак, причинно-наслідкові зв’язки для більшості цих захворювань ще 

остаточно не встановлені, складові таких асоціацій активно досліджуються, а 

патологічні зміни за їх умов, особливо на тлі комбінованої ендокринопатії, 

вивчені недостатньо. Тому метою наукової роботи було дослідження 

структурно-метаболічних змін тканин пародонта в інтактних тварин, за умов 

розвитку ЙД, ІР та при їх поєднанні. 

Першим фрагментом експерименту було моделювання ЙД шляхом 

утримання щурів на дієті з обмеженим вмістом йоду у харчових продуктах. 

Вибір даної моделі полягав у тому, що вона максимально наближена до 

проблеми ЙД для людини, оскільки основною причиною йодної депривації для 

людського організму є саме зменшений вміст мікроелемента у продуктах 

харчування, а також порушення засвоєння йоду [13, 67, 119, 333]. 

Обмеження йодного забезпечення супроводжувалося значним 

зменшенням вмісту йоду в сечі дослідних щурів. У результаті дослідження 

розвиток ЙД зумовив зміни тиреоїдного гомеостазу дослідних тварин порівняно 

з контрольними. Так, у сироватці крові щурів 1-ї групи зменшився вміст вТ3 і вТ4 

на 25,4 % (pк-1<0,05) і 37,1 % (pк-1<0,001) відповідно щодо вихідних показників. 

Про дисбаланс інтегрального стану гіпофізарно-тиреоїдної системи свідчило 

зростання індексу периферичної конверсії на 31,6 % (pк-1<0,01) та 

співвідношення ТТГ/вТ4 – на 83,4 % (pк-1<0,01) у порівнянні з відповідними 

показниками тварин, які перебували на звичайному харчовому раціоні. 

Відомо, що при дефіциті йодовмісних гормонів сповільнюється 

всмоктування глюкози в кишечнику, гальмуються процеси глікогенолізу в 

печінці, знижується чутливість периферичних клітин до глюкози. При цьому Т3 

здатний посилювати метаболізм глюкози в печінці через вплив на гіпоталамо-

гіпофізарну систему [157, 164]. Встановлено пряму залежність між ступенем 

гіпотиреозу та важкістю ураження печінки на тлі ЦД. Причиною такої кореляції 

є те, що за умови гепатопатії порушується білковосинтезуюча функція печінки, 

яка проявляється гіпоальбумінемією на тлі зростання фракцій глобулінів. 
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Унаслідок цього підвищується тироксинзв’язувальна здатність крові та 

зменшується рівень вТ3 і вТ4 у сироватці крові [127]. Установлено аутоімунний 

механізм розвитку гіпофункції ЩЗ на тлі ЦД 1 типу. Відомо, що ріст і розвиток 

тиреоїдної тканини знаходиться під регуляторним впливом ТТГ. Так як інсулін 

й ІФР-1 є синергістами з ТТГ, гіперплазія та вузлоутворення ЩЗ може 

індукуватися гіперінсулінемією, яка виникає за умови ІР. Враховуючи відомості 

про те, що тиреоїдні гормони відіграють важливу роль у регуляції обміну 

вуглеводів [83], а порушення толерантності до глюкози може змінювати 

тиреоїдний гомеостаз, було проведено аналіз маркерів вуглеводного обміну у 

тварин даної дослідної групи. Встановлено, що вміст глюкози та інсуліну крові 

достовірно не відрізнялися від значень у інтактних щурів, проте мав тенденцію 

до зростання індекс HOMA-IR. 

Відомо, що йодовмісні гормони впливають на процеси 

остеоремоделювання та ремінералізації кісткової тканини щелеп, емалі й 

дентину зубів [67, 83, 207]. Зокрема, у пацієнтів із захворюваннями ЩЗ 

розвивається атрофія коміркових відростків. Причиною таких змін може бути 

опосередкована дефіцитом тиреоїдних гормонів гіперсекреція паратгормону 

паращитоподібними залозами на тлі гіпосекреції кальцитоніну 

парафолікулярними клітинами ЩЗ. Результатом таких гормональних змін може 

бути активація остеокластів, знижена активність остеобластів та розвиток 

остеопенічного синдрому [178]. Проте, у літературі знаходимо відомості й про 

те, що Т3 активує остеокласти, у результаті чого домінує резорбція кісткової 

тканини [230]. Кісткова тканина є тропною до впливу йодовмісних гормонів. 

Остеобласти та хондроцити мають на своїй поверхні специфічні рецептори (TRα 

і TRβ). Кількість TRα1 переважає та відіграє основну роль у ефекторному вливі 

Т3 на тверді тканини. Тиреоїдні гормони стимулюють проліферацію, 

диференціювання й апоптоз остеобластів, збільшують експресію колагену типу 

І, ЛФ, остеокальцину, металопротеїнів. Разом із тим, Т3 збільшує експресію 

факторів диференціювання остеокластів (інтерлейкін-1, інтерлейкін-6, ПГ E2), 

які шляхом збільшення внутрішньоклітинного рівня цАМФ стимулюють 
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остеорезорбтивні процеси. Варто зазначити, що Т4 має значно нижчу 

спорідненість до рецепторів клітин-мішеней, і тим самим, менше впливає на 

кістковий метаболізм [80, 95]. Проте, існують також дані, що Т4 володіє 

вираженою резорбтивною дією, адже прямо впливає на кісткове ремоделювання, 

стимулює виділення простагландинів і активує остеокласти [83]. У той же час, 

ТТГ відіграє центральну роль у метаболізмі кісткової тканини, яка не залежить 

від дії тиреоїдних гормонів [110, 127]. Таким чином, структурна цілісність 

кісткової тканини щелеп залежить від функціональної активності остеобластів та 

одонтобластів, концентрації кальцію й фосфору у крові, які знаходяться під 

регуляторним впливом гормонів, зокрема, тиреоїдних [100]. 

Результати наших досліджень підтверджують зменшення мінерального 

складу цемента кореня зуба і розвиток остеопенії в комірковому відростку та 

частині у тварин із ЙД. Зокрема, у цементі кореня зуба вміст кальцію, магнію та 

марганцю зменшився на 66,0-79,1 % (pк-1<0,05) у порівнянні з аналогічними 

показниками у щурів контрольної групи. Натомість, мінеральний склад 

коміркового відростка та частини за умов дефіциту йоду зазнав змін лише за 

рахунок макроелементів, на що вказувало зниження рівня кальцію та магнію на 

73,4 % (pк-1<0,001) і 86,0 % (pк-1<0,001) відповідно щодо вихідних даних. На 

перевагу процесів остеодеструкції за умов йодної депривації вказували й зміни 

активності фосфатаз сироватки крові (зменшення активності ЛФ на 46,1 %,  

рк-1<0,05 на тлі зростання активності КФ на 33,7 %, рк-1<0,05 щодо контролю). 

Одним із ефектів тиреоїдних гормонів є регуляція енергетичного обміну та 

тканинного дихання. Відомо, що дефіцит Т3 і Т4 призводить до зменшення 

використання кисню тканинами, аеробного окиснення глюкози та жирних 

кислот, зниження активності окисно-відновних ферментів, порушення 

транспорту АТФ у мітохондріях [26, 96, 324]. У результаті проведеного 

дослідження встановлено зниження активності ЛДГ у сироватці крові щурів із 

ЙД на 92,6 % (pк-1<0,02) у порівнянні з контрольними значеннями. Даний ензим 

каталізує окиснення молочної кислоти у піруват, у результаті чого утворюється 

нікотинамідаденіндинуклеотид – НАД. Така реакція є заключним етапом 
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анаеробного механізму окиснення глюкози. Враховуючи, що гіпофункція ЩЗ 

зумовлює сповільнений перебіг усіх процесів обміну речовин і енергії, зниження 

активності дегідрогенази молочної кислоти може характеризувати порушення 

мітохондріального дихання за даних експериментальних умов. 

Тиреоїдні гормони також відіграють вагому роль у регуляції окисного 

метаболізму та інтенсивності утворення АФК [98]. Виділяють декілька 

механізмів такої регуляції: 1) активація ферменту АТФ-синтази і 

мітохондріального ланцюга транспорту електронів; 2) підвищення активності 

аденіннуклеотидтранслокази – ензиму, який сприяє перенесенню АДФ у 

мітохондрії; 3) посилення поглинання фосфату; 4) збільшення кількості 

донаторів електронів, що призводить до стимуляції циклу трикарбонових кислот 

[63, 119, 120]. Таким чином, при дефіциті йодовмісних гормонів зменшується 

поглинання тканинами кисню, сповільнюються витрати енергії та утилізація 

енергетичних біосубстратів. Зазначені зміни провокують розвиток 

оксидативного стресу, при якому утворення вільних радикалів якраз пов’язане з 

утворенням вільних електронів при порушеннях процесів окиснення в 

дихальному ланцюгу. У результаті дослідження встановлено активацію процесів 

ліпоперокидації у тканинах пародонта, що підтверджувалося зростанням рівнів 

ДК і ТБК-АП у гомогенаті СОКВЧ у 7,3 раза (pк-1<0,05) і на 81,6 % (pк-1<0,05) 

відповідно щодо вихідних значень. 

Відомо, що за умов ЙД перекисної деструкції зазнають не лише ліпідні 

компоненти, а й білкові біосубстрати [215]. Причому, інтенсивність ПОБ, у 

першу чергу, залежить від характеру перебігу метаболічних процесів у різних 

тканинах, які зазнають змін за умов гіпотиреоїдної дифункції. Так, у результаті 

аналізу показників ПОБ у тварин із ЙД виявлено різнонаправлені зміни їх вмісту. 

Зокрема, у гомогенаті СОКВЧ відмічали тенденцію до накопичення вмісту ОМБ. 

У той же час, у сироватці крові щурів 1-ї дослідної групи, спостерігали 

зменшення інтенсивності ПОБ, на що вказувало зменшення вмісту фракцій ОМБ 

(Е356 – на 82,5 %, рк-1<0,02 та Е370 – на 79,4 %, рк-1<0,02) щодо контролю. 

Сповільнення процесів ПОБ у крові за умов дефіциту йоду можна пояснити 
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сповільненням інтенсивності метаболічних реакцій при зниженій секреторній 

активності ЩЗ. 

Потужну захисну роль щодо агресивної дії вільних радикалів на 

молекулярну структуру клітин відіграє ферментативна АОС захисту організму. 

Антиоксидантні ензими контролюють усі етапи пероксидації, починаючи від їх 

ініціації до утворення кінцевих продуктів. Проте, у літературі зустрічаються 

суперечливі дані стосовно зміни активності ферментів протирадикального 

захисту за умов ендокринопатій [153, 193, 298, 335]. Згідно з результатами 

проведених досліджень, у тварин із ЙД відмічали зниження протирадикальної дії 

антиоксидантних ензимів за рахунок супресії глутатіонової системи сироватки 

крові (зменшення активності ГП і ГР на 55,0 %, рк-1<0,02 і 83,3 %,  

рк-1<0,01 відповідно щодо вихідних показників). Варто зазначити, що між 

протирадикальною дією ГП і ГР існує функціональний взаємозв’язок. Так, 

активність ГР залежить від рівня відновлених нікотинамідних коферментів, а ГП 

– від вмісту відновленого глутатіону, внутрішньоклітинна концентрація якого 

повинна підтримуватися на сталому рівні. Такий регуляторний вплив щодо 

вмісту глутатіону виконує саме ГР [74]. 

Враховуючи, що за умов розвитку ЙД та зниженої гормоносинтезуючої 

функції ЩЗ виникають розлади усіх ланок метаболічних внутрішньоклітинних 

реакцій, необхідно також контролювати зміни структурної будови внутрішніх 

органів і тканин. Відомо, що гіпотиреоз супроводжується зниженням 

інтенсивності основного обміну та проявляється накопиченням у тканинах 

фібронектину та гідрофільних глікозаміногліканів. Це призводить до ураження 

м’яких тканин у вигляді муцинозного набряку, розшарування волокон сполучної 

тканини, реактивних процесів у судинній стінці. Зазнають змін і тверді тканини 

організму, зокрема структура кісток і зубів [75, 84, 125, 137]. 

Проведення світлооптичної мікроскопії з наступною денситометрією та 

морфометрією тканин пародонта у щурів із ЙД підтверджують дані твердження. 

Так, відмічали стоншення коміркового відростка та частини (зменшення 

товщини кісткових трабекул на 9,1 %, рк-1<0,05) щодо показників у інтактних 
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тварин. Привертали увагу патологічні зміни СОКВЧ, які проявлялися 

збільшенням товщини епітелію та розвитком акантозу. При забарвленні 

альціановим синім відмічали збільшення вмісту несульфатованих 

глікозаміногліканів, що може бути причиною муцинозного набряку. 

Таким чином, недостатнє надходження до організму експериментальних 

тварин йоду призводить до метаболічних і структурних змін тканин пародонта, 

що взаємопов’язані між собою. 

Наступним етапом наукового дослідження було моделювання ІР. Із цією 

метою замість питної води щури споживали 10 %-й розчин фруктози. Вибір даної 

моделі пояснюється тим, що фруктоза являється одним із найбільш поширених 

цукрів, який широко використовується у харчовій промисловості. Враховуючи 

висококалорійний, багатий на прості вуглеводи харчовий раціон сучасного 

суспільства, особливо молоді, дана модель дозволяє екстрапулювати результати 

досліджень на перебіг метаболічних процесів у організмі людини. У той же час, 

із літературних джерел відомо, що навантаження фруктозою призводить до 

достовірних змін показників обміну вуглеводів [175]. 

У результаті дослідження у тварин 2-ї дослідної групи спостерігали зміни 

маркерів вуглеводного обміну, що характеризують розвиток ІР. Так, у сироватці 

крові відмічали збільшений рівень глюкози на 41,7 % (рк-2<0,01) та інсуліну на 

32,7 % (рк-2<0,001), що зумовило зростання індексу HOMA-IR на 68,1 %  

(рк-2<0,001) щодо даних у щурів контрольної групи. Достовірним лабораторним 

критерієм порушеного вуглеводного обміну було зростання рівня HbА1с. HbА1с 

відображає відсоток Hb крові, що необоротно зв’язаний з молекулами глюкози в 

результаті реакції Майяра. Це інтегральний показник, величина якого зростає 

прямопропорційно до тривалості та ступеня гіперглікемії. При аналізі 

концентрації HbА1с у тварин із ІР виявили збільшення даного показника на 

86,6 % (рк-2<0,05) порівняно з вихідними значеннями. Таким чином, аналіз 

маркерів вуглеводного обміну у тварин 2-ї дослідної групи доводить розвиток у 

них порушеної толерантності до глюкози. 

Багато вчених вказують на спільні патогенетичні механізми розвитку ІР та 
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тиреоїдної патології та взаємообтяжуючий перебіг даних нозологій [95, 126, 176, 

182]. Відомо, що йодовмісні гормони беруть участь в обміні вуглеводів, зокрема, 

глюкози. Механізми впливу Т3 і Т4 пов’язані з їх участю у регуляції утворення 

транспортних систем для глюкози, активності та чутливості інсулінових 

рецепторів, формуванні сенситизації тканин-мішеней до інсуліну. У сучасній 

медицині навіть існує поняття гіпотиреоз-індукованого метаболічного 

синдрому, до якого належить ЦД. Причиною таких патологічних змін вважають 

дисбаланс тиреоїдно-інсулінової осі [293]. Зустрічаються відомості про пряму 

кореляційну залежність між рівнем ТТГ і важкістю ІР, особливо за умов 

аутоімунних уражень ЩЗ [176]. У той же час, порушення гомеостазу вуглеводів, 

яке виникає на тлі ІР та ЦД, може змінювати фізіологічні ефекти тиреоїдних 

гормонів. Зокрема, порушення утилізації глюкози гепатоцитами призводить до 

сповільнення метаболічних реакцій у печінці. У свою чергу, дана залоза 

підтримує синтез глобулінів, які відіграють вагому роль транспортерів Т3 і Т4. 

Також печінка забезпечує метаболізм тиреоїдних гормонів шляхом 

окиснювального дезамінування, дейодування та кон’югації [23]. Таким чином, 

розлади гепатобіліарної системи можуть призвести до розвитку вторинного 

гіпотиреозу та відносної йодної недостатності. У результаті проведеного нами 

дослідження у тварин із порушеною толерантністю до глюкози також виявили 

зміни тиреоїдного гомеостазу, що підтверджувалося зменшенням рівнів вТ3 і вТ4 

на 19,3 % (pк-2<0,05) і 11,8 % (pк-2<0,01) відповідно щодо даних у інтактних щурів. 

Проте, рівень ТТГ достовірно не відрізнявся від значень у контрольних тварин. 

Із даних літератури відомо про патологічний вплив ЦД та ІР на стан 

тканини пародонта [172, 188, 200, 244]. Аналізуючи результати клінічних 

досліджень можна дійти висновку, що на ризик виникнення ускладнень з боку 

зубощелепної системи прямо впливає ступінь компенсації ЦД. Відповідно до 

цього, декомпенсаторні зміни зумовлюють прогресування не лише класично 

відомих ускладнень, таких як ретино-, нейро-, нефро-, ангіопатії, а й підвищують 

ризик остеорезорбтивних процесів у верхніх і нижній щелепах з можливою 

втратою зубів. Має значення розвиток запального процесу у всіх компонентах 
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зубоальвеолярного комплексу з проявами гіперреактивності. Відбувається 

надмірне утворення прозапальних цитокінів, підвищена активність 

мононуклеарів і моноцитів крові, що провокує запальні зміни тканин пародонта 

[249, 252, 256]. Персистенція гіперглікемії у крові та у ротовій рідині поступово 

зумовлює не лише прогресування запальних, а й розвиток деструктивних змін у 

зубі, комірковому відростку та частині. У той же час, за умов ЦД втрата кісткової 

маси може відбуватися, головним чином, через пригнічення остеосинтетичних 

процесів, а не активації резорбтивних реакцій. Зазначені зміни пов’язані зі 

зменшенням регуляторного впливу основних факторів росту кісткової тканини, 

таких, як фактора росту фібробластів, трансформуючого фактора росту-β, 

тромбоцитарного фактора росту. Разом із тим, зниження чутливості клітин до 

інсуліну, як одного із факторів росту, відбувається не лише у міоцитах чи 

гепатоцитах, а й у клітинах кісткової тканини [187, 205, 267]. Таким чином, 

зазначені гуморальні зміни затримують процеси остеосинтезу. Варто зазначити, 

що у нормі у кістковій тканині постійно відбувають не лише процеси 

остеосинтезу, а й остеорезорбції, що забезпечує фізіологічну регенерацію 

твердих тканин організму. Деякі вчені вважають, що одним із патогенетичних 

механізмів руйнування кісткової тканини за умов порушеної толерантності до 

глюкози є дисбаланс у системі формування і резорбції кістки внаслідок 

надмірного апоптозу клітин, що призводить до деструктивних змін [5, 116, 246]. 

З інших джерел відомо, що ІР чинить патологічний вплив на скелет за рахунок 

уповільнення інтенсивності формування нової кістки на тлі пригнічення 

остеокластогенезу чи остеорезорбції [257, 272]. 

Важливу роль для фізіологічної функції органів ротової порожнини 

відіграють захисні властивості слини та інтенсивність репаративних процесів. 

Відомо, що надлишок глюкози у слині негативно впливає на зазначені реакції, 

оскільки змінює pH ротової рідини, зменшує активність лізоциму, гальмує 

функцію фібробластів у пародонті [17, 159, 286, 292, 296]. Дані порушення 

потенціюють остеорезорбтивні зміни твердих тканин, що у комплексі може 

призвести до втрати зубів. 
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Аналізуючи результати проведених досліджень у тварин із ІР спостерігали 

переважне зменшення рівня мінеральних речовин у досліджуваних тканинах. 

Так, у еритроцитарній масі, цементі кореня зуба, комірковому відростку та 

частині вміст кальцію та магнію став меншим на 68,0-94,8 % (pк-2<0,05) щодо 

аналогічних показників у інтактних тварин. Зниження рівня кальцію у щурів із 

порушеною толерантністю до глюкози узгоджувалося зі зростанням активності 

КФ, яка стала вищою за аналогічний показник інтактних тварин у 2,3 раза  

(рк-2<0,02). Сукупність отриманих змін підтверджує розвиток остеопенічного 

синдрому, зниження депонування мінералів у матриксі кісток і цементі кореня 

зуба, що сповільнює процеси їх мінералізації. У той же час, у щурів 2-ї дослідної 

групи відмічали зростання рівня цинку у цементі кореня зуба на 47,5 %  

(pк-2<0,05) у порівнянні з контролем. Це може вказувати на компенсаторне 

заміщення дефіциту кальцію та магнію у структурі зубів цинком, оскільки 

відомо, що цей мікроелемент є важливим компонентом клітинного поділу в 

процесі синтезу дентину [107]. Тому його накопичення у твердих тканинах зуба 

може бути наслідком демінералізації на тлі гіперглікемії [102, 280, 283]. 

Відомо, що за умов ЦД та ІР відбувається зміна енергетичного 

забезпечення організму внаслідок дефіциту донаторів макроергів. Причиною 

такого стану називають зменшення інтенсивності біохімічних перетворень у 

циклі Кребса, що призводить до порушень дихального ланцюга [108, 162, 336]. 

Результатом такого енергетичного збіднення є зміни функціональних і 

органічних властивостей усіх систем організму, у тому числі, зубощелепної. 

Розвиток гіперглікемії у тварин, які перебували на високофруктозній дієті, 

також призвів до порушення утворення енергетичних біосубстратів. Доказом 

цього були різнонаправлені зміни активності дегідрогеназ сироватки крові. Так, 

відмічали зростання активності МДГ на 58,5 % (pк-2<0,05) на тлі зниження 

активності СДГ і ЛДГ на 67,6 % (pк-2<0,05) і 97,6 % (pк-2<0,01) відповідно щодо 

вихідних значень. Підвищення активності МДГ може характеризувати не лише 

порушення біотрансформації енергії, а також активацію глюконеогенезу. Це 

пояснюється тим, що цитоплазматична дегідрогеназа яблучної кислоти 
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експресується в клітинах печінки та бере участь у процесах синтезу глюкози з 

невуглеводних сполук. У той же час, мітохондріальна МДГ експресується у всіх 

тканинах і бере участь у реакціях циклу Кребса [70]. Виявлені зміни дегідрогеназ 

сироватки крові характеризують порушення енергетичної функції мітохондрій 

та можуть відображати збільшення ризику розвитку гіпоксичних ускладнень за 

умов ІР. 

Загальновідомо, що баланс про-/антиоксидантної системи відноситься до 

ключових механізмів підтримання сталості внутрішнього середовища організму 

[26, 98, 104]. Проте АФК приймають участь у забезпеченні фізіологічних 

реакцій. Небезпечним у патогенетичному аспекті є стрімке, надмірне, 

неконтрольоване утворення вільних радикалів, що лежить в основі виникнення 

оксидативного стресу. Активація перекисної деструкції біомолекул зумовлює 

комплекс біохімічних трансформацій на клітинному рівні та призводить до 

порушення функції окремих органів і систем організму [191, 192, 238, 310]. 

Варто підкреслити, що інсулярний апарат підшлункової залози володіє 

вираженою чутливістю до агресивного впливу АФК. Клінічні дослідження 

доводять зниження гормоносекретуючої функції острівців Лангерганса у 

пацієнтів із ЦД 2 типу як результат оксидативного стресу [308]. Однією з 

основних причин розвитку вільнорадикальних реакцій в β-клітинах є стійка 

гіперглікемія [313, 321]. За таких умов зростає інтенсивність процесів 

аутоокиснення глюкози, неферментативного глікозилювання, активується 

протеїнкіназа-С, що зумовлює перекисну деструкцію протеїнових і ліпідних 

біомолекул [236]. Проте, на сьогоднішній день зустрічаються відомості й про 

сповільнення процесів пероксидації на тлі гіпотиреозу [83]. 

У результаті проведеного аналізу показників вільнорадикального 

окиснення ліпідів у тварин із ІР з’ясували неоднозначні зміни ліпопероксидації 

у досліджуваних тканинах. Зокрема, у гомогенаті СОКВЧ і сироватці крові щурів 

2-ї дослідної групи відмічали зростання вмісту кінцевого продукту ПОЛ у  

2,5 раза (pк-2<0,001) і на 72,3 % (pк-2<0,02) щодо контролю. У той же час, зміни 

вмісту ДК були достовірними лише у СОКВЧ (зростання рівня проміжного 
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продукту ПОЛ більше, ніж у 14,8 раза, pк-2<0,001 у порівнянні з вихідними 

даними). Тому можна припустити, що порушення толерантності до глюкози у 

більшій мірі провокує активацію ПОЛ саме у тканині СОКВЧ, що може бути 

причиною її запально-дегенеративних змін при ІР. 

У щурів, які перебували на високофруктозній дієті, відбувалися зміни 

перекисної деструкції протеїнів. За таких умов відмічали переважну активацію 

ПОБ у тканинах пародонта. Так, у гомогенаті СОКВЧ вміст ОМБ нейтрального 

та альдегідопохідних основного характеру зріс у 4,3-6,2 раза (рк-2<0,05) щодо 

аналогічних показників тварин контрольної групи. Необхідно акцентувати, що 

інтенсифікація вільнорадикального окиснення білків може відбуватися 

самостійно, як результат порушень у системі синтезу та оксидації протеїнів. 

Важлива роль у даних реакціях належить ферментативним властивостям 

протеаз, які здатні гідролізувати оксидовані форми білків. Тому зменшення 

активності даної групи ензимів сприяє акумуляції ОМБ у тканинах організму. 

Разом із цим, опосередковано на інтенсивність перекисної деструкції протеїнів 

вливають реакції ПОЛ. Так, продукти ліпопероксидації, а особливо кінцеві 

фракції (ТБК-АП, шифові основи) утворюють необоротні комплекси з 

лізиновими залишками білків, унаслідок чого переважають процеси їх деградації 

та денатурації, що супроводжується накопиченням великої кількості 

цитотоксичних сполук. Враховуючи суттєве зростання вмісту ТБК-АП у 

досліджуваних тканинах, можна припустити участь цих речовин у інтенсифікації 

ПОБ у структурах пародонта. Сумарним наслідком процесів пероксидації на тлі 

інших метаболічних розладів, що виникають за таких умов може бути часткове 

зниження або повна втрата функції зубоальвеолярного комплесу. 

Одночасно з порушеннями прооксидантного гомеостазу за умов 

гіперглікемії виникають зміни протирадикального захисту організму, оскільки 

знижується антиоксидантна здатність більшості ферментів даної системи [314, 

321]. Пусковим механізмом зазначених змін виступає глікація активних центрів 

ензимів, що поступово виключає їх із реакцій з вільними радикалами. Все це 

робить клітини більш чутливими до АФК. Аналогічні висновки були зроблені 
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після ряду експериментальних досліджень щодо зміни функціональної 

активності β-клітин підшлункової залози. Так, було виявлено, що призначення 

антиоксидантів зменшує прояви апоптозу інсулярного апарату діабетичних 

мишей та зумовлює збереження їхніх функцій [75]. 

Результати нашого дослідження свідчать про різноспрямовані зміни 

активності антиоксидантних ферментів сироватки крові тварин із ІР, оскільки 

зниження активності К (на 67,7 %, рк-2<0,05) відбувалося на тлі зростання 

активності ГП (на 50,0 %, рк-2<0,05) у порівнянні з контрольними значеннями. 

Антиоксидантна функція К пов’язана зі здатністю ензиму модулювати процеси 

окисного фосфорилювання. Це відбувається внаслідок того, що К збільшує 

коефіцієнт корисного використання кисню екзогенного генезу в реакціях 

енергосинтезу. Таким чином, та частина кисню, яка відновлюється по 

одноелектронному шляху, залучається у перебіг різноманітних метаболічних 

реакцій і не чинить реактогенного впливу на біомолекули. Механізм інактивації 

каталазної активності пов’язають із впливом перекису водню, що утворюється в 

результаті супероксиддисмутазної реакції [113, 193]. Враховуючи роль К не 

лише в процесах антиоксидантного захисту, а й в реакціях біотрансформації 

енергії, зниження її активності негативно впливає на редокс-потенціал тканин та 

на рівень клітинного дихання. Зазначені зміни прооксидантно-антиоксидантного 

гомеостазу можуть порушувати функціональні й структурні властивості тканин 

пародонта за умов гіперглікемії. 

Враховуючи виражені метаболічні порушення у тканинах пародонта при 

ІР, можна припустити розвиток структурних змін зубоальвеолярного комплексу 

за даних експериментальних умов. У літературі зустрічаємо відомості про те, що 

гіперглікемія, яка лежить в основі порушеного обміну речовин при ЦД та ІР є 

основним тригером для розвитку генералізованого пародонтиту [15, 36, 155, 188, 

205, 232, 252, 263]. При цьому першочергово страждає утримуючий апарат зуба. 

Так, за допомогою інструментальних методів дослідження виявляли резорбтивні 

зміни коміркових відростків [144, 187, 285]. На початкових стадіях 

остеодеструкція характеризувалася нерівномірним стоншенням кістки. У міру 
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прогресування та декомпенсації ЦД виявляли лійкоподібний тип остеопорозу 

коміркових відростків [77, 84, 236, 253, 265, 302, 330]. 

Аналізуючи результати власних морфологічних досліджень структур 

пародонта на тлі фруктозного навантаження також відмічали гістологічні прояви 

остеопенії та остеодеструкції. Зокрема, у щурів 2-ї дослідної групи в частині 

судин каналу остеона спостерігали наявність лейкоцитів, головним чином, за 

рахунок пулу агранулоцитів. Відмічали зміни остеоцитів, особливо їх ядер (ядра 

з нечіткими та неправильними межами, зморщені, подекуди лише у вигляді 

тіней, із зоною просвітлення навколо). У кістковому матриксі накопичувалися 

глікопротеїни, на що вказувала PAS-позитивність. Про стоншення коміркового 

відростка та частини свідчило зменшення товщини кісткових трабекул та площі 

міжтрабекулярної сполучної тканини на 14,0 % (рк-2<0,05) і 37,7 % (рк-2<0,001) 

відповідно у порівнянні з аналогічними показниками щурів контрольної групи. 

Багато вчених вважає, що мікроангіопатії структур пародонта, які 

виникають при ЦД, є специфічним і раннім маркером уражень усього 

зубоальвеолярного комплексу [65, 151, 171, 179]. Відомо, що діабетична 

ангіопатія – це генералізоване ураження кровоносних судин, яке розвивається в 

організмі за умови діабету 1 чи 2 типу. Першочергово вражаються артеріоли, 

капіляри і венули в тих органах, які несуть максимальне функціональне 

навантаження. Оскільки у мікроциркуляторному руслі пародонта процеси 

гемоциркуляції знаходяться на доволі високому рівні, патологічні зміни тут 

відбуваються навіть швидше, ніж у ниркових клубочках чи сітківці очей. 

Прояви мікроангіопатій також спостерігали у досліджуваних тканинах 

тварин із ІР. Зокрема, у центрі остеона коміркового відростка та частини 

відмічали збільшену кількість еритроцитів у просвіті судин, стоншення судинної 

стінки, зміну форми ядер ендотеліоцитів. Аналогічні зміни мікроциркуляторного 

русла спостерігали у товщі сполучної тканини. 

Таким чином, аналізуючи дані літератури та власних досліджень можна 

припустити, що в основі структурних змін кісткового матриксу лежать 

порушення гемоциркуляції та трофіки даних структур. Прогресування 
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зазначених розладів у подальшому може визначати характер та ступінь ураження 

тканин пародонта, рухомість зубів та зумовлювати їх випадіння. 

Важливу роль у підтриманні гомеостазу органів ротової порожнини 

відіграє стан слизової оболонки. Однак, розлади обміну вуглеводів здатні 

змінювати її структурні особливості та функціональні властивості. У 

літературних джерелах зустрічаються відомості про типові патоморфологічні 

зміни СОКВЧ у щурів із алоксановим діабетом [232, 259, 268, 320, 332]. 

Вважають, що ураження слизової оболонки може виникати ізольовано, або у 

комплексі з перебудовою твердих тканин у зв’язку з капілярно-трофічною 

недостатністю. Морфологічно це проявляється потовщенням базальної 

мембрани, зміною проникливості капілярів, проліферацією ендотелію унаслідок 

трансудації плазменних білків і нейтральних полісахаридів. Проте, на 

сьогоднішній день достеменно не відомо, що є первинним – ураження тканин 

пародонта за рахунок глікації його компонентів чи руйнівна дія 

пародонтопатогенів інфекційного генезу, патогенетичний вплив яких зростає 

внаслідок зниження локальної імунологічної резистентності ротової порожнини. 

Причому, стан зубоальвеолярного комплексу при ІР залежить від загального 

здоров’я ротової порожнини, що значно зменшує ризик появи нових симптомів 

гіперглікемії з боку слинних залоз, щелеп і зубів. 

Проведення світлооптичної мікроскопії м’яких тканин пародонта щурів із 

порушеною толерантністю до глюкози виявило нерівномірну товщину епітелію 

за рахунок гіперпластичних змін із формуванням невиражених акантотичних 

тяжів як наслідок епітеліальної базальної гіперклітинності. Зокрема, товщина 

базального і зернистого шарів перевищувала дані у тварин контрольної групи на 

53,4 % (рк-2<0,02) і 41,0 % (рк-2<0,05) відповідно із одночасним стоншенням 

шипуватого шару на 26,0 % (рк-2<0,01) щодо вихідних показників. У капілярах і 

артеріолах СОКВЧ відзначалося звуження просвіту з локальною гіперплазією 

ендотеліальних клітин. У стінці окремих артеріол відзначалися зони 

накопичення PAS-позитивного матеріалу, що підтверджує активацію процесів 

глікозилювання білкових молекул за умов розвитку ІР. 
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Таким чином, зниження мінералізуючої здатності твердих тканини 

пародонта, порушення утворення макроергів, активація перекисної деструкції 

ліпідів і білків у м’яких тканинах пародонта, дисбаланс системи 

антиоксидантного захисту, які виникають при ІР є підґрунтям розвитку 

структурної перебудови усього зубоальвеолярного комплексу. 

Незважаючи на численні експериментальні й клінічні дослідження 

етіопатогенезу коморбідних захворювань, причинно-наслідкові зв’язки між 

тиреоїдною патологією та порушеннями інсулярного апарату підшлункової 

залози залишаються актуальним питанням сучасної ендокринології, що 

негативно впливає у тому числі на стоматологічний статус. Одні вчені вказують 

на порушення обміну вуглеводів на тлі гіперфункції ЩЗ та доводять достовірні 

дані нормалізації рівня глюкози у крові пацієнтів після використання 

антитиреоїдних препаратів чи оперативного видалення частини ЩЗ [95, 126, 

176]. Це пояснюють тим, що нормалізація гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної осі 

забезпечує фізіологічний рівень абсорбції глюкози в кишечнику, регулює баланс 

між процесами глікогенолізу й глюконеогенезу, підтримує функціональну 

активність інсулінової сигнальної системи та чутливість рецепторного апарату 

клітин-мішеней до впливу інсуліну [293]. Згідно з іншими дослідженнями, 

аутоімунне ураження фолікулярного апарату ЩЗ з наступним розвитком 

гіпотиреоїдного стану сповільнює основний обмін і перебіг усіх метаболічних 

процесів у організмі. За такого стану порушення вуглеводного обміну 

характеризується гіпоглікемією, що пов’язана з пригніченням реакцій 

глюконеогенезу та глікогенолізу [127]. Хоча зустрічаються й протилежні 

відомості щодо зростання клінічних проявів гіперглікемії і більш важкий перебіг 

ЦД у пацієнтів зі зниженою функціональною активністю ЩЗ та ЙД. Варто 

зазначити, що такі суперечливі дані стосуються й ураження органів ротової 

порожнини за умов ЦД чи ІР. Тому представляє науковий інтерес дослідження 

спільних механізмів впливу поліендокринопатій, зокрема, ІР та ЙД на 

структурно-функціональні особливості тканин пародонта. З цією метою щурам 

3-ї дослідної групи моделювали ІР на тлі ЙД (перебування тварин на дієті з 
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обмеженим поступленням йоду разом із навантаженням фруктозою впродовж  

8-ми тижнів). 

Враховуючи, що ізоглікемія в живих організмах підтримується, головним 

чином, інсулярним апаратом підшлункової залози, розвиток ІР у дослідних 

щурів супроводжувався змінами глікемічного профілю та зростанням індексу 

HOMA-IR. Так, у щурів із комбінованою ендокринопатією відмічали достовірне 

щодо контролю збільшенням вмісту глюкози на 63,3 % (pк-3<0,001), інсуліну – на 

48,2 % (pк-3<0,001), рівня HbA1c та індексу HOMA-IR – у 2,1 раза (рк-3<0,05). 

Варто зазначити, що у щурів даної дослідної групи рівень інсуліну зріс на 11,7 % 

(р2-3<0,001) у порівнянні з аналогічними показниками тварин із ізольованою ІР, 

що підтверджує вплив дефіциту йоду на інсулярний апарат підшлункової залози, 

чутливість рецепторного апарату органів-мішеней до його дії та ймовірність 

формування гіпотиреозіндукованої ІР. 

Порушення толерантності до глюкози у щурів із ЙД зумовило дисбаланс 

гіпофізарно-тиреоїдної осі, на що вказувало зниження вмісту вТ3 і вТ4 на 46,8 % 

(pк-3<0,001) і 42,7 % (pк-3<0,001) відповідно на тлі зростання рівня ТТГ на 15,4 % 

(pк-3<0,01) у порівнянні з вихідними показниками. Достовірним критерієм 

порушеної конверсії Т4 у Т3 на периферії є зменшення індексу вТ3/вТ4. Так, у 

тварин 3-ї дослідної групи відмічали зниження індексу конверсії на 21,1 %  

(pк-3<0,01) щодо показників контролю. Такі порушення тиреоїдного балансу 

узгоджуються з даними літератури та вказують на зниження функціонально 

активного Т3 за умови ІР. При цьому відсоток патології ЩЗ у пацієнтів із ЦД 2 

типу достовірно перевищує кількість випадків іншої супутньої патології [67, 95]. 

Існує думка, що в основі такої залежності лежать генні мутації, які змінюють на 

генетичному рівні властивості ендокринних залоз і таргетних клітин. Однак, в 

основі гуморальних поліпатій можуть бути й негеномні механізми, зокрема, 

зміна шляхів проведення сигналів у клітину за участю вторинних месенжерів. 

Стан ЙД у щурів із комбінованою ендокринопатією підтверджує 

зменшення екскреції йоду з добовою сечею на 39,0 % (p2-3<0,001) щодо значень 

у тварин 2-ї дослідної групи. Варто зазначити, що рівні йодовмісних гормонів 
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(вТ3, вТ4) сироватки крові у таких щурів були меншими на 34,1 % (p2-3<0,01) і 

35,0 % (p2-3<0,001) відповідно щодо аналогічних показників у тварин із 

ізольованою ІР. Поряд із цим, у щурів 3-ї дослідної групи відмічали зростання 

індексу ТТГ/вТ4 у 2,8 раза (p2-3<0,01) у порівнянні з аналогічними показниками 

тварин із порушеною толерантністю до глюкози, що може відображати важкість 

гіпотиреозу, яка наростає пропорційно до збільшення рівня глюкози у крові та 

гіперінсулінемії. Таким чином, зміни маркерів вуглеводного обміну можуть 

відігравати діагностичну роль не лише для аналізу ендокринної функції 

підшлункової залози, а й бути непрямими ознаками гіпотиреозу. У той же час, 

порівняльний аналіз показників гіпофізарно-тиреоїдної осі щурів із ІР на тлі ЙД 

та тварин із монойододефіцитом виявив у більшій мірі достовірні зміни активної 

фракції вT3, рівень якої зменшився на 28,7 % (p1-3<0,05) у порівнянні з 

аналогічними показниками тварин 1-ї дослідної групи. Підтвердженням 

зниженого ефекторного впливу Т3 за умов комбінованої ендокринопатії було й 

зменшення величини індексу периферичної конверсії вT3/вТ4 на 40,0 %  

(p1-3<0,01) щодо показників у щурів із ізольованою йодною депривацією. 

Враховуючи те, що у тварин із комбінованою ендокринопатією 

спостерігали значні зміни тиреоїдного гомеостазу та глюкозо-інсулінової осі 

прояви системних метаболічних порушень за даних умов також були більше 

виражені. Зокрема, це проявлялося зниженням мінералізуючої здатності твердих 

тканин пародонта та порушенням остеосинтетичних реакцій. Так, у 

еритроцитарній масі щурів із ІР на тлі ЙД спостерігали суттєве зростання 

концентрації кальцію та магнію (у 6,7-22,3 раза, р1-3, 2-3<0,05) щодо показників у 

щурів із ізольованими ендокринопатіями. Натомість, у цементі кореня зуба, 

комірковому відростку та частині вміст даних елементів зменшився на  

26,7-46,2 % (p1-3<0,05) щодо показників у тварин із ізольованим ЙД та на 30,0-

52,3 % (p2-3<0,01) у порівнянні з аналогічними даними тварин 2-ї дослідної групи. 

З даних літератури відомо, що за умов ацидозу, який виникає при гіперглікемії, 

спостерігається відносна гіперкальціємія, оскільки посилюється іонізація 

кальцію та збільшується відсоток його активної форми у крові. При цьому 
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компенсаторно зростає виведення кальцію із зубів і кісток в обмін на іони водню 

[156, 187, 219, 285, 291]. Тому отримані нами дані вказують на високу 

ймовірність розвитку остеопенічних змін твердих тканин пародонта та 

підвищену рухомість зубів на тлі порушеної толерантності до глюкози, особливо 

у поєднанні з ЙД. 

У той же час, достовірні зміни рівня цинку відмічали лише у цементі 

кореня зуба, де його рівень збільшився на 82,1 % (pк-3<0,01) у порівнянні з 

аналогічними показниками контрольної групи. При цьому, у еритроцитарній 

масі, тканинах коміркового відростка та частини прослідковувалася тенденція до 

зменшення вмісту цинку. Враховуючи, що у тварин із ізольованою ІР також 

спостерігали достовірне зростання рівня цинку в цементі кореня зуба, можна 

припустити, що саме гіперглікемія є причиною перерозподілу мінералу між 

досліджуваними тканинами. Зважаючи на роль цинку у синтезі колагену, 

пригніченні активності гідролітичних ферментів, стабілізації клітинних 

мембран, зменшення його рівня може порушувати структурно-функціональні 

властивості кісткової тканини щелеп і періодонтальної зв’язки. Ще одним 

ефектом цинку є його здатність зв’язуватися з гексамерами інсуліну, що 

стабілізує молекулярну будову гормону. Тому зменшення вмісту цинку у крові 

може бути причиною зниженої гуморальної активності інсуліну [94, 107]. 

Окрім кальцію, магнію та цинку, суттєвий вплив на формування кісток і 

зубів виявляють ряд інших остеотропних мікроелементів, зокрема, фтор, 

марганець, мідь, залізо. Нашу увагу привернув марганець, адже механізм його 

дії пов’язаний із метаболізмом кісткової тканини та активацією ізофермента ЛФ 

[123, 146]. Варто зазначити, що у цементі кореня зуба й еритроцитарній масі 

тварин із комбінованою ендокринопатією відмічали зниження вмісту марганцю 

на 85,1 % (pк-3<0,01) і 84,6 % (pк-3<0,05) відповідно щодо показників у інтактних 

тварин. 

Одним із біохімічних маркерів фізіологічної мінералізації твердих тканин 

організму та нормальної остеосинтетичної здатності остеобластів вважають 

активацію ЛФ крові. Так, у щурів із порушеною толерантністю до глюкози на тлі 
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йодної депривації активність ензиму збільшилася на 90,2 % (р1-3<0,05) щодо 

аналогічних показників щурів із монойоддефіцитом. Відомо, що функція ЛФ 

пов’язана з вивільненням неорганічного фосфату з органічних фосфоефірів з 

наступним утворенням та осадженням фосфорнокислого кальцію. Це забезпечує 

утворення ядер кристалізації [146, 187, 236, 320]. Проте, при зниженому рівні 

кальцію у кістках дані процеси пригнічуються. Тому, враховуючи зменшення 

вмісту кальцію у комірковому відростку та частині у щурів 3-ї дослідної групи, 

можна стверджувати про сповільнення остеосинтетичних процесів у тварин із ІР 

на тлі ЙД. При цьому, активація ЛФ є компенсаторною реакцією на 

остеопенічний синдром. Таким чином, гіперглікемія призводить до глікації 

органічного матриксу кістки, що ще більше посилює прояви остеодеструкції та 

остеопенії на тлі комбінованої ендокринопатії. 

Аналізуючи дані літератури, стає зрозуміло, що порушення процесів 

кісткового ремоделювання при ІР на тлі ЙД є багатокомпонентною проблемою. 

За вказаних умов виникає зменшення білкової матриці кісток унаслідок 

порушень білкового обміну, підвищеної деструкції протеїнів та зниження 

білковосинтезуючої функції печінки. У результаті виникнення ангіопатій 

погіршується трофіка усіх тканин пародонта [77, 252, 267, 268]. Розвиток 

кетоацидозу змінює співвідношення між функціонально активними 

остеобластами та остеокластами, що сприяє підвищеній активності клітин і 

ферментів остеодеструкції. Згідно з отриманими результатами у тварин із 

комбінованою ендокринопатією відмічали зростання активності КФ як 

основного ензиму остеолізису. Так, у щурів 3-ї дослідної групи активність КФ 

збільшилася у 2,4 раза (р1-3<0,001) щодо аналогічних показників щурів із 

монойоддефіцитом і на 44,7 % (р2-3<0,05) у порівнянні зі значенням показника у 

щурів із ізольованою ІР. Оскільки КФ розчиняє гідроксиапатити кісток і зубів 

[94, 146], активація ферменту за умов низького вмісту кальцію у них підтверджує 

патологічну резорбцію твердих тканин пародонта на тлі комбінованої 

ендокринопатії. 

Мінералізація органічного матриксу кісткової тканини пов’язана зі 
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значними витратами енергії. За фізіологічних умов синтез молекул АТФ 

відбувається шляхом аеробних і анаеробних біохімічних реакцій. Так, у процесі 

гліколізу утворюються складні сполуки фосфоефірів. Вони є джерелом фосфату 

основної речовини кісткового матриксу та утворюються без участі кисню. Для 

підтримання даної реакції необхідне постійне надходження глюкози у кістку. 

Відомо, що близько 80 % глюкози, що споживається зрілою кісткою, 

розщеплюється саме шляхом гліколізу [19, 26, 96, 108]. Однак, аналізуючи зміни 

маркерів вуглеводного обміну у тварин із ІР на тлі ЙД (збільшення вмісту 

глюкози та інсуліну у крові), можна припустити, що засвоєння глюкози 

кістковою тканиною знижене. Тому утворення енергії шляхом гліколізу за таких 

умов також сповільнюється. 

У той же час, у щурів із ІР на тлі ЙД зазнають змін і процеси оксиген-

залежного енергоутворення, які стають більш вираженими, ніж за умови 

моноендокринопатій. На це вказує пригнічення активності дегідрогеназ 

сироватки крові. Зокрема, у тварин 3-ї дослідної групи активність СДГ, МДГ і 

ЛДГ зменшилася на 46,0-87,7 % (р1-3, 2-3<0,05) щодо аналогічних показників у 

щурів із монойоддефіцитом чи ізольованою ІР. 

Варто зазначити, що між змінами вуглеводного обміну та енергетичним 

забезпеченням клітин виявлені тісні метаболічні взаємозв’язки. Розлади 

енергосинтезу при ІР виникають за рахунок значного зменшення утворення 

макроергічних сполук у зв’язку з порушенням дихального ланцюга та 

внутрішньоклітинним дефіцитом глюкози. З іншого боку, гіпоксія сповільнює 

перебіг реакцій глікогенезу та знижує активність внутрішньоклітинних 

транспортерів глюкози [162, 279]. У свою чергу, гіпофункція ЩЗ 

характеризується сповільненням основного обміну та супресією ферментативної 

активності ензимів енергосинтезу [95]. 

Нашу увагу привернуло більше виражене зменшення активності СДГ, аніж 

інших досліджуваних дегідрогеназ сироватки крові. Відомо, що СДГ є ключовим 

ферментом дихального ланцюга, володіє потужною каталітичною активністю, 

входить до складу молекулярного комплексу сукцинат-коензимQ-редуктази, що 
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пов’язує між собою цикл трикарбонових кислот та електронтранспортний 

ланцюг мітохондрій [108]. 

Враховуючи, що СДГ відображає енергетичний потенціал клітини та має 

потужну антиоксидантну дію, визначення її активності є не лише біомаркером 

енергосинтезу, а й характеризує окиснювальний метаболізм клітин, у тому числі, 

тканин пародонта. Виражена супресія активності СДГ у тварин із ІР на тлі ЙД 

може вказувати на розлади енергетичного та прооксидантно-антиоксидантного 

гомеостазу, посилення проявів тканинної гіпоксії, що взаємообтяжують перебіг 

захворювань тканин пародонта за умов ендокринопатій. 

За фізіологічних умов між процесами окиснення та відновлення в організмі 

існує динамічна рівновага. Генерація АФК не зводиться лише до ушкоджуючого 

впливу на біоструктури. У фізіологічних умовах вільнорадикальні реакції 

модулюють активність дихального ланцюга мітохондрій та іонтранспортних 

систем, регулюють процеси апоптозу, проліферації та диференціації клітин, 

елімінації ксенобіотиків, попереджують злоякісне переродження клітин, 

сприяють гуморальній регуляції організму та підтримують внутрішньоклітинну 

імунну відповідь [162, 201]. Однак, все частіше патогенез багатьох захворювань 

пов’язують із активацією пероксидації білків і ліпідів на клітинному та 

субклітинному рівнях. Регулююча дія активного кисню за патологічних умов 

може мати протилежний, агресивний, ушкоджуючий вплив на біоструктури 

організму. Так, надлишок вільних радикалів накопичується в мітохондріях, 

призводить до їх руйнування і, відповідно, до пригнічення ферментативних 

систем внутрішньоклітинного дихання. Тривале неконтрольоване утворення 

АФК роз’єднує процеси дихання й окисного фосфорилювання та зменшує 

біосинтез АТФ. Дефіцит макроергів затримує процеси біосинтезу білків, 

нуклеїнових кислот, біологічно активних речовин, поділ, ріст і диференціацію 

клітин. Окрім того, ліпідні та білкові компоненти клітинних мембран змінюють 

свої фізіологічні властивості та конфігурацію, що супроводжується підвищенням 

приникливості клітинної мембрани та зумовлює поступову загибель клітини [11, 

153, 191, 192]. 
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Незважаючи на широке висвітлення даних щодо ролі АФК у патогенезі 

ендокринних захворювань [11, 74, 106, 192, 242, 294], зміни напрямку та сили 

окисно-відновних реакцій за умов комбінованих гуморальних розладів доволі 

обмежені. Абсолютною новизною роботи є результати впливу перекисів на 

тканини пародонта за умов ІР та ЙД в експерименті. 

Результати проведеного дослідження характеризують виражену активацію 

процесів пероксидації у досліджуваних тканинах щурів із ІР на тлі ЙД. Причому 

дані зміни протікали інтенсивніше у СОКВЧ, аніж у сироватці крові. Зокрема, 

встановили збільшення вмісту проміжного та кінцевого продуктів ПОЛ у 

гомогенаті СОКВЧ тварин 3-ї дослідної групи (на 28,8 % – у 19,0 разів,  

pк-3, 1-3, 2-3<0,01) щодо аналогічних показників у інтактних тварин і щурів із 

ізольованими ендокринними порушеннями. У той же час, у сироватці крові 

тварин із комбінованою ендокринопатією переважало зростання рівня лише 

ТБК-АП (у 2,7-4,6 раза, pк-3, 1-3, 2-3<0,001) як щодо контролю, так і щодо 

відповідних показників у щурів із моноендокринопатіями. Тому можна 

припустити, що на тлі поєднаного впливу йодної депривації та порушеної 

толерантності до глюкози на тканини пародонта, саме ІР відіграє ключову роль 

у гіперпродукції ліпоперекисів та їх токсичному впливі на досліджувані 

структури.  

Окрім ліпопероксидації, молекулярним механізмом розвитку ураження 

тканин пародонта унаслідок впливу оксидативного стресу є також зміни 

біологічної активності протеїнових комплексів [313, 316, 324]. При цьому 

порушується структура нуклеїнових кислот, що є першопричиною усього 

каскаду структурно-функціональних змін клітин і тканин організму. Однак, 

зустрічаємо суперечливі дані стосовно інтенсивності ПОБ, що пов’язують із 

особливостями патогенезу ІР та гіпотиреозу. Так, вважають, що за умов 

гіперглікемії переважають процеси катаболізму білків, тому АФК можуть 

пошкоджувати не лише цілісні білкові біомолекули, а продукти їх деградації. 

Окрім того, відповідно до переваги дисиміляції над процесами синтезу протеїнів, 

інтенсивність ПОБ також сповільнюється [60, 98]. Інші дослідження навпаки 



170 

доводять активацію перекисної деструкції протеїнів за умов порушеного обміну 

вуглеводів [261, 311, 312, 313]. Неоднозначними є й відомості стосовно процесів 

ПОБ при гіпотиреоїдній дисфункції. Сповільнення обміну речовин, зменшення 

утилізації кисню, пригнічення активності активних центрів ензимів при 

гіпотиреозі призводить до зниження метаболізму білків і зменшення 

інтенсивності їх вільнорадикального окиснення. У той же час, численні 

літературні дані свідчать про надмірне утворення АФК на тлі зниженої 

гормонсинтезуючої функції ЩЗ [318, 324, 325, 327]. Тому залишається 

актуальним питання змін процесів ПОБ у організмі, у тому числі тканинах 

пародонта, особливо на тлі поєднаного впливу ІР та ЙД. 

Аналізуючи результати власних досліджень, можна стверджувати про 

зростання інтенсивності ПОБ у тканинах пародонта тварин із комбінованою 

ендокринопатією. Так, у СОКВЧ щурів 3-ї дослідної групи спостерігали 

збільшення вмісту більшості фракцій ОМБ у 4,3-8,4 раза (рк-3<0,001) щодо 

контрольних значень та у 2,1-6,7 раза (р1-3, 2-3<0,01) у порівнянні з аналогічними 

показниками щурів 1-ї та 2-ї дослідних груп. При чому, привертали увагу більше 

виражені зміни вмісту ОМБ між показниками у щурів із комбінованою 

ендокринопатією та монойоддефіцитом, аніж між значеннями у щурів із ІР на тлі 

ЙД та ізольованою ІР. 

Для нейтралізації впливу вільних радикалів важливу роль відіграє система 

антиоксидантного захисту організму. Однак, розвиток комбінованої ендокринної 

патології супроводжувався змінами досліджуваної ферментативної ланки даної 

системи. Так, у щурів 3-ї дослідної групи порушення гуморальної регуляції 

супроводжувалося переважним зниженням активності протирадикальних 

ензимів – ЦП (на 65,3 %, рк-3<0,02) і НТЗ (на 50,0 %, рк-3<0,02) щодо вихідних 

значень. ЦП вважають потужним антиоксидантом плазми крові, адже він 

характеризується високою стабільністю до дії вільних радикалів, які 

циркулюють у судинному руслі та може тривалий час зберігати біологічну 

активність. Проте, порушення толерантності до глюкози на тлі ЙД призвело до 

пригнічення його ферментної активності. 
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Неоднозначними були результати порівняльного аналізу 

протирадикального захисту щурів із комбінованою та ізольованими 

ендокринопатіями. Зокрема, у щурів 3-ї дослідної групи зросла активність 

глутатіонової системи захисту на тлі супресії активності СОД (на 26,4 %,  

р1-3<0,01) і зниження НТЗ (на 53,3 %, р1-3<0,02) щодо аналогічних показників у 

тварин із монойоддефіцитом. При цьому, за таких же умов відмічали достовірне 

пригнічення активності СОД (на 21,4 %, р2-3<0,01) і зменшення вмісту ЦП (на 

47,0 %, р2-3<0,001) у сироватці крові дослідних тварин у порівнянні з 

відповідними показниками тварин із ізольованою ІР. 

Механізм антиоксидантної дії ЦП пов’язаний із іонами міді, які входять до 

його активного центру та відновлюють супероксидний аніон-радикал 

позаклітинно [163]. У той же час, СОД є переважно внутрішньоклітинним 

металоензимом, що синтезується гепатоцитами. Зважаючи на зміни 

гепатобіліарної системи при ІР чи тиреоїдній дисфункції, первинне зниження 

активності СОД може бути пов’язане зі зміною білоксинтезуючої функції 

печінки [71]. Вважають, що активність СОД зменшується прямопропорційно до 

акумуляції продуктів пероксидації (супероксидного аніон-радикалу і гідроген 

пероксиду) та ступеня гіпоксії [104, 112, 153, 193]. Зважаючи на виражену 

активацію вільнорадикальних реакцій та пригнічення процесів енергосинтезу у 

щурів, які перебували на високофруктозній дієті на тлі ЙД, зниження активності 

СОД може відбуватися за механізмом зворотнього зв’язку через надлишок 

субстратів перекисного окиснення. Разом із тим, білкова природа 

антиоксидантних ферментів робить їх чутливими до окиснювальної модифікації, 

що є ще одним механізмом супресії протирадикального захисту. Це пов’язано з 

фрагментацією протеїнів, втратою активних центрів із наступним їх 

руйнуванням внутрішньоклітинними протеазами [56, 138, 210, 306, 311, 313, 

323]. 

Вагомий вплив на активність антиоксидантних ферментів чинить ряд 

мінеральних речовин. Зокрема, зменшення рівня цинку в організмі призводить 

до сповільнення протирадикальної активності СОД в цитозолі і 
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міжмембранному просторі мітохондрій [107, 138]. Враховуючи зниження вмісту 

цинку у цементі кореня зуба тварин із ізольованою ІР та комбінованою 

ендокринопатією, однією з причин активації ПОЛ, ПОБ може бути дефіцит 

даного мікроелементу на тлі гіперглікемії. Також відомо, що магній активує 

цитоплазматичну СОД. Тому зменшення рівня магнію у цементі кореня зуба, 

комірковому відростку та частині щурів 3-ї дослідної групи також сприяє 

пригніченню внутрішньоклітинних антиоксидантних резервів та активації 

пероксидації у тканинах пародонта. 

Порушення балансу в системі ПОБ/ПОЛ/АОС сироватки крові відображає 

ІІФ, який знизився у тварин усіх дослідних груп, а особливо за умов ІР, 

обтяженої ЙД. Даний індекс можна використовувати як маркер зміни гомеостазу 

між агресією ліпопероксидації та антиоксидантним резервом сироватки крові. 

Також відомо про те, що дисбаланс прооксидантно-/антиоксидантного 

гомеостазу є пусковим механізмом утворення прозапальних цитокінів (зокрема, 

ФНП-α). Розвиток гіперглікемії сприяє кооперації глікозильованих молекул з 

рецепторним апаратом імунокомпетентних клітин. Унаслідок цього виникають 

порушення активності моноцитів і макрофагів як результат зміни їх фенотипу  

[2, 17, 36, 59, 68, 72]. Тому прогресування запальних змін за умов комбінованої 

ендокринної патології потенціює ураження усього зубоальвеолярного сегменту. 

Гуморальний дисбаланс призводить до комплексних поліорганних 

порушень. Особливо небезпечним у прогностичному аспекті є розвиток 

структурних змін, зокрема, тканин пародонта. Разом із розладами метаболічних 

процесів, які виникають на тлі гіперглікемії та ЙД можуть виникати органічні 

порушення зубощелепної системи, що значно ускладнюють перебіг основного 

захворювання. Зазнають змін процеси мінералізації, синтез колагену, 

глікопротеїнів і протеогліканів [4, 8, 10, 12, 17, 61]. Дані реакції взаємопов’язані, 

оскільки утворення кристалічної решітки починається з нуклеації, що забезпечує 

контакт органічного матриксу твердих тканин із мінеральними речовинами. Роль 

індуктора у даному процесі відіграє триланцюговий колаген, оскільки між його 

волокнами починається формування мінеральної кристалічної решітки [8, 61, 81, 
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296, 315]. Тому колаген відіграє роль основного структурного білка тканин 

пародонта. Варто відмітити, що ті колагенові волокна, які утворилися, доволі 

активно розщеплюються матриксними металопротеїназами (зокрема, 

колагеназою). Це пов’язано із патологічною активацією даних ензимів за умови 

ЦД та ІР. Встановлено, що уже на ранніх стадіях експериментального ЦД 

сповілюється біосинтез білків. Причому, це виникає ще задовго до появи 

макроскопічних змін тканин пародонта [77, 81, 82, 105]. 

Вагомим фактором, який призводить до гістологічної перебудови м’яких і 

твердих тканин пародонта є глікозилювання білків. Одночасно із утворенням 

міцного зв’язку із Hb крові, надлишок глюкози необоротно з’єднується з 

протеїновими клітинними комплексами, що змінює будову та функції тканин. У 

першу чергу зміни виникають у колагенових волокнах, у результаті чого 

відбувається перехресне зшивання молекул тропоколагену. Утворюються 

стабільні макромолекули, які змінюють нормальну ланцюгову модифікацію 

зазначеного фібрилярного білка, його міцність і еластичність [122, 128, 144, 158]. 

Результати проведеного морфологічного дослідження коміркового 

відростка та частини у щурів із ІР на тлі дефіциту йоду свідчать про порушення 

структурної організації кістки. З метою підтвердження зазначених змін було 

проведено денситометричне дослідження, у результаті чого виявили зменшення 

оптичної щільності остеогенного матриксу на 7,3 % (р1-3<0,05) щодо аналогічних 

показників у щурів із ізольованою йодною деривацією, що було на 8,9 %  

(рк-3<0,05) менше за відповідні значення тварин, які перебували на звичайному 

харчовому раціоні. Причиною зазначених змін може бути накопичення 

несульфатованих глікозаміногліканів у кістковому матриксі. 

Одним із ключових патогенетичних механізмів розвитку патологічних 

змін пародонта є порушення мікроциркуляції в м’яких тканинах пародонта. 

Відомо, що інтенсивність кровообігу в тканинах пародонта значно вища, ніж в 

інших органах. Це пов’язано з високою біологічною активністю даних структур, 

адже мікрогемоциркуляція пародонта забезпечує не лише обмінні процеси. Так, 

судинна система зуба приймає участь у біомеханіці зубощелепного сегменту та 
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є частиною його гідравлічного апарату. Враховуючи весь функціональний 

спектр судинної системи пародонта, стає зрозумілою роль мікроангіопатій при 

ендокринних захворюваннях, зокрема ЦД та гіпотиреозі [81, 113, 165, 179]. 

Метаболічні розлади за таких умов сприяють розвитку генералізованих змін 

базальних мембран, ендотелію, навколосудинних клітинних структур, що 

поступово завершується склерозом та гіалінозом судин. Накопичення 

модифікованих глікозильованих колагенових макромолекул у базальних 

мембранах ендотеліоцитів є причиною їх потовщення, унаслідок чого 

знижується інтенсивність обмінних процесів у СОКВЧ. Зменшення оксигенації 

та трофіки тканин пародонта пригнічує репаративні процеси у даних структурах 

на тлі активації остеорезорбції [155, 160, 172, 180]. 

Морфологічне дослідження м’яких тканин пародонта щурів із порушеною 

толерантністю до глюкози на тлі ЙД свідчить про розвиток слизового набряку у 

сполучній тканині, зменшення її оптичної щільності та накопичення 

несульфатованих глікозаміногліканів. Морфометричний аналіз показав розвиток 

гіперплазії базального, зернистого та рогового шарів СОКВЧ, на що вказує 

збільшення їх товщини на 28,3 % – у 2,3 раза (рк-3<0,02) щодо контролю, а також 

зростання ширини та глибини тяжів акантозу у порівнянні з їх розмірами у 

епітелії щурів із моноендокринопатіями. Поява гранул в цитоплазмі шипуватих 

клітин і їх структурні зміни свідчили про розширення зернистого шару, що є 

передумовою посиленого кератиноутворення. Підтвердженням цього були дані 

морфометричного дослідження рогового шару, товщина якого на 28,3 %  

(рк-3<0,01) перевищила показники в інтактних тварин.  

У капілярах та артеріолах СОКВЧ відзначалося звуження їх просвіту, що 

може бути наслідком плазматичного просякання та накопичення глікопротеїнів. 

Спостерігається ендотеліоз венул на тлі збільшеного вмісту глікопротеїнів у їх 

стінці. Такі зміни зумовлюють поступове розпушення судинної стінки усіх 

компонентів мікроциркуляторного русла. 

Отримані результати співпадають із даними літератури, де йдеться про 

порушення колоїдної структури тканин за умов гіпофункції ЩЗ унаслідок 
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акумуляції глікозаміногліканів. За таких умов колагенові волокна набухають і 

втрачають волокнисту будову, оскільки збільшується їх гідрофільність. Вони 

заміщуються муцинозними масами і втрачають свої функціональні властивості. 

Виникають некротично-дистрофічні та атрофічні зміни всіх шарів і структур 

пародонта [197, 198, 208, 241]. 

У результаті проведеного аналізу досліджуваних показників установлено 

особливості розподілу концентрації неорганічних речовин у твердих тканинах і 

крові інтактних тварин. Зокрема, у комірковому відростку та частині у щурів 

контрольної групи спостерігали найвищий рівень кальцію та цинку, у цементі 

кореня зуба – магнію, марганцю і міді, а в еритроцитарній масі – міді. 

Досліджуючи активність фосфатаз і дегідрогеназ сироватки крові інтактних 

тварин, які увійшли до контрольної групи встановлено, що активність 

зазначених ферментів відповідає референтним значенням даних показників. 

Разом із тим, оцінюючи активність вільнорадикальних реакцій у досліджуваних 

тканинах тварин, які перебували на належному харчовому раціоні, встановлено 

більш високий рівень продуктів перекисного окиснення білків (уміст усіх 

фракцій ОМБ) у сироватці крові, аніж у гомогенаті СОКВ. Проте, при аналізі 

вмісту ліпоперекисів у досліджуваних тканинах інтактних тварин виявлено 

протилежноспрямовані процеси. Зокрема, уміст проміжного продукту ПОЛ у 

сироватці крові перевищував рівень ДК у гомогенаті СОКВЧ. У той же час, уміст 

ТБК-АП характеризувався більш високими значеннями у СОКВЧ щодо рівня 

кінцевого продукту ліпопероксидації у сироватці крові. Активність 

антиоксидантних ферментів у сироватці крові тварин контрольної групи 

відповідала референтним значенням досліджуваних показників. 

Розвиток ізольованої ІР супроводжувався переважним зменшенням вмісту 

кальцію та магнію у всіх досліджуваних тканинах. Разом із цим, у цементі кореня 

зуба також відмічали зменшення рівня марганцю на тлі накопичення цинку. За 

таких умов зросла активність КФ, як маркера остеорезорбції. Порушення 

толерантності до глюкози призвело до перерозподілу активності дегідрогеназ 

сироватки крові (супресії СДГ і ЛДГ із одночасною активацією МДГ), що може 
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вказувати на розлади тканинного дихання на тлі порушеного обміну вуглеводів. 

Метаболічні зміни у щурів із ІР проявлялися збільшенням інтенсивності 

процесів перекисної деструкції білків і ліпідів у СОКВЧ. Акумуляція вільних 

радикалів у тканинах пародонта супроводжувалася зниженням активності К на 

тлі активації ГП. Зазначені зміни мінерального, енергетичного та 

прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу супроводжувалися структурною 

дезорганізацією твердих і м’яких тканин пародонта.  

Варто зазначити, що розвиток комбінованої ендокринної патології 

супроводжувався значними біохімічними та морфологічними змінами 

досліджуваних тканин, як результат гіпотиреоїдної дисфункції (зменшення 

рівнів вТ3 і вТ4 на тлі елевації вмісту ТТГ), вираженої гіперглікемії та 

гіперінсулінемії. Відмічали мінеральний дисбаланс за рахунок перерозподілу 

мінеральних речовин між твердими тканинами та кров’ю (зменшеня вмісту 

кальцію та магнію у цементі кореня зуба, комірковому відростку та частині на 

тлі зростання їх вмісту у еритроцитарній масі). За таких умов порушувалися 

процеси фізіологічної регенерації зубів і кісток, на що вказувало 

однонапрямлене збільшення активності фосфатаз сироватки крові. Причиною 

порушеної мінералізації твердих тканин пародонта у щурів із ІР на тлі ЙД може 

виступати дефіцит енергетичних субстратів, оскільки комбінована 

ендокринопатія призвела до вираженої супресії сироваткових дегідрогеназ. 

Порушення толерантності до глюкози на тлі ЙД супроводжувалося активацією 

оксигензалежних процесів у м’яких тканинах пародонта із одночасним 

перерозподілом активності антиоксидантних ферментів сироватки крові 

(активацією глутатіонової системи на тлі зменшенням активності СОД, рівня ЦП 

та НТЗ). Виявлені порушення мінерального, енергетичного та прооксидантно-

антиоксидантного балансу призвели до посиленої дезінтеграції компонентів 

сполучної тканини усіх елементів пародонта, остеопенічних змін коміркового 

відростка та частини, гіперпластичних й акантотичних проявів у СОКВЧ. 

Зазначені структурно-метаболічні розлади можуть виступати причиною 

прогресування запально-деструктивних змін тканин пародонта, особливо за 

умови поєднаного впливу гіперглікемії та дефіциту тиреоїдних гормонів. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

 

У дисертаційній роботі наведено нове вирішення актуальної в галузі 

стоматології наукової задачі щодо комплексного встановлення механізмів 

ураження тканин пародонта з урахуванням розподілу біоелементів, перебігу 

окисно-відновних реакцій у крові, цементі кореня зуба, комірковому відростку 

та частині, протирадикального захисту, енергетичного забезпечення, змін 

структурної організації твердих і м’яких тканин пародонта за умов 

інсулінорезистентності на тлі належного забезпечення йодом та йододефіциту. 

1. Розвиток інсулінорезистентності та йододефіциту зумовлює зменшення 

вмісту мінеральних речовин у цементі кореня зуба (кальцію, магнію та марганцю 

– на 66,0-79,1 %, p<0,05); комірковому відростку та частині (кальцію та магнію 

– на 68,0-87,4 %, p<0,02) та еритроцитарній масі (кальцію й магнію –  

на 86,7-96,0 %, p<0,05) у порівнянні з даними в інтактних тварин. Характерною 

ознакою мінерального дисгомеостазу за умов порушеної толерантності до 

глюкози є зростання вмісту цинку у цементі кореня зуба на 47,5 % (p<0,05) щодо 

контролю. Інсулінорезистентність за умов йододефіциту супроводжується 

зменшеням вмісту кальцію та магнію на 26,7-52,3 % (p<0,05) у цементі кореня 

зуба, комірковому відростку та частині на тлі збільшення їх вмісту в 

еритроцитарній масі у 6,7-22,3 раза (p<0,05) у порівнянні з аналогічними 

показниками тварин із ізольованими ендокринопатіями.  

2. Порушення метаболізму кісткової тканини за умов монойоддефіциту 

відображає зниження активності лужної фосфатази (на 46,1 %, p<0,05) на тлі 

активації кислої фосфатази (на 33,7 %, p<0,05), інсулінорезистентності – 

активації кислої фосфатази (у 2,3 раза, p<0,01) сироватки крові щодо контролю. 

Маркерами глюкозоіндукованої агресії на процеси остеорезорбції в 

інсулінорезистентних тварин за умов йододефіциту є зростання активності 

кислої (у 2,4 раза, p<0,001) та лужної (на 90,2 %, р<0,05) фосфатаз щодо даних у 

тварин із монойоддефіцитом та кислої фосфатази (на 44,3 %, р<0,05) щодо 
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значень у тварин за умов ізольованого зниження толерантності до глюкози.  

3. Перебування щурів на дієті з обмеженим умістом йоду призводить до 

супресії лактатдегідрогенази сироватки крові на 92,6 % (p<0,02) щодо даних у 

інтактних тварин. За умови розвитку ізольованої інсулінорезистентності 

знижується активність сукцинатдегідрогенази (на 67,6 %, p<0,05) і 

лактатдегідрогенази (на 97,8 %, p<0,01) на тлі активації малатдегідрогенази (на 

58,5 %, p<0,05) щодо контролю. Комбінована ендокринопатія зумовлює суттєве 

пригнічення активності дегідрогеназ сироватки крові на 46,0-87,7 % (р<0,05) 

щодо даних у щурів із ізольованою йодною депривацією чи 

інсулінорезистетністю. 

4. У інсулінорезистентних тварин за умов йододефіциту інтенсифікуються 

процеси перекисної деструкції протеїнів у м’яких тканинах пародонта (зростає 

рівень продуктів нейтрального та альдегідопохідних основного характеру у  

2,8-8,4 раза, р<0,05 щодо контролю; у 3,6-6,7 раза, р<0,01 щодо даних за умов 

йодної депривації; на 76,9 % – у 2,1 раза, р<0,05 порівняно зі значеннями у щурів 

із ізольованою інсулінорезистентністю). Односпрямовані зміни перекисного 

окиснення ліпідів відображає збільшення вмісту продуктів ліпопероксидації у 

2,2-7,1 раза (p<0,05) щодо контрольних значень; у 2,6-3,9 раза (p<0,01) у 

порівнянні зі значеннями у щурів із ізольованим йододефіцитом та на 28,8 % – у 

4,3 раза (p<0,001) щодо даних у тварин із інсулінорезистентністю. Найвищий 

рівень киснезалежних процесів встановлено у слизовій оболонці коміркового 

відростка та частини. Оксидативний стрес зумовлює активацію глутатіонової 

системи  (збільшення активності глутатіонпероксидази у 4,9 раза, p<0,05 та 

глутатіонредуктази – у 6,3 раза, p<0,01) на тлі пригнічення супероксиддисмутази 

(на 26,4 %, р<0,01) і зниження насичення трансферину залізом (на 53,3 %, р<0,02) 

щодо аналогічних показників у тварин із монойоддефіцитом та супресії 

супероксиддисмутази (на 21,4 %, р<0,01), зменшення вмісту церулоплазміну  (на 

47,0 %, р<0,001) у сироватці крові щодо даних у тварин зі зниженою 

толерантністю до глюкози.  

5. Глікація твердих тканин пародонта призводить до зменшення товщини 
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кісткових трабекул (на 21,8 %, р<0,001), накопичення несульфатованих 

глікозаміногліканів у кістковому матриксі, зменшення його оптичної щільності 

(на 8,9 %, р<0,05) щодо контролю, які узгоджуються з даними мінерального 

профілю та відображають розвиток процесів демінералізації. Слизова оболонка 

коміркового відростка та частини у щурів із порушеною толерантністю до 

глюкози на тлі йодної депривації характеризується гіперпластичними змінами 

(збільшенням товщини базального, зернистого та рогового шарів на 28,0 % – у 

два рази, р<0,02 щодо контролю), розвитком слизового набряку сполучної 

тканини, зменшенням її оптичної щільності, накопиченням несульфатованих 

глікозаміногліканів, акантотичними змінами. Просвіт капілярів і артеріол 

звужений, в окремих судинах відзначається незначно виражена ендотеліальна 

гіперклітинність. Такі зміни зумовлюють поступове розпушення судинної стінки 

та розвиток трофічних розладів.  
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участю «Інновації в медицині»; 2019 бер. 28-30; Івано-Франківськ. Івано-

Франківськ: ІФНМУ; 2019. с. 87. 

14. Гуранич СП. Визначення вмісту кальцію в альвеолярних відростках та 

активності фосфатаз сироватки крові  щурів із ендокринопатіями. Матеріали  

XX-го з’їзду Українського фізіологічного товариства ім. П.Г. Костюка з 

міжнародною участю, присвяченого 95-річчю від дня народження академіка  

П.Г. Костюка. 2019 трав. 27-30; Київ. Фізіологічний журнал. 2019;65(3):124. 

15. Гуранич СП. Структурно-метаболічні зміни слизової оболонки ротової 

порожнини у щурів із інсулінорезистентністю на тлі йододефіциту. Матеріали 
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науково-практичної конференції з міжнародною участю «Фізіологічні та клінічні 

аспекти ендокринної патології; 2019 жовт. 17-18; Івано-Франківськ. Івано-

Франківськ: ІФНМУ; 2019. с. 24-6. 

16. Гуранич СП, Воронич-Семченко НМ, Гуранич ТВ. Зміни активності 

ферментів енергетичного обміну та антиоксидантної системи у щурів із 

інсулінорезистентністю на тлі йододефіциту. Матеріали науково-практичної 

конференції з міжнародною участю «Бабенківські читання» присвяченої пам’яті 

академіка Г.О. Бабенка; 2019 жовт. 24-25; Івано-Франківськ. Івано-Франківськ: 

ІФНМУ; 2019. с. 46. (Особистий внесок – проведення експериментального 

дослідження, забір тканин, аналіз отриманих даних, оформлення тез до друку). 

17. Гуранич СП. Співвідношення киснезалежних процесів й активності 

ферментів енергосинтезу у щурів за умов навантаження фруктозою та дефіциту 

йоду. Матеріали 89-ї науково-практичної конференції студентів та молодих 

вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині та фармації»; 2020; Івано-

Франківськ. Івано-Франківськ: ІФНМУ; 2020. с. 89-90. 

18. Гуранич СП. Дослідження тиреоїдного статусу, антиоксидантного резерву та 

прооксидантних процесів у тканинах зубощелепної ділянки щурів із 

йододефіцитом. Матеріали  Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Фізіологія, валеологія, медицина: сучасний стан та перспективи розвитку»; 

2020 квіт. 3; Харків. Харків; 2020. с. 11-2. 

19. Гуранич СП, Воронич-Семченко НМ, Гуранич ТВ. Структурно-метаболічні 

зміни слизової оболонки порожнини рота щурів із порушеною толерантністю до 

глюкози. Матеріали науково-практичної конференції «Фундаментальні науки – 

практичній медицині: морфо-функціональні методи дослідження 

онтогенетичних перетворень, фізіологічних та метаболічних процесів, 

змодельованих патологічних станів, при захворюваннях внутрішніх органів» 

(присвяченої 80-річчю з Дня народження професора Шутки Б.В.); 2020 30 вер. – 

2 жовт.;  Івано-Франківськ. Івано-Франківськ: ІФНМУ; 2020. с. 59-61. 

(Особистий внесок – проведення експериментального дослідження, забір 

тканин, аналіз отриманих даних, оформлення тез до друку). 
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20. Гуранич СП, Воронич-Семченко НМ. Дослідження вмісту мікроелементів у 

структурах зубоальвеолярного комплексу та крові щурів із набутою 

інсулінорезистентністю на тлі йододефіциту. Матеріали XІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії 

надзвичайних факторів на організм», присвяченій Ювілейним датам засновників 

кафедри патофізіології ТДМІ 110-річчю проф. Бергера Е.Н. і 90-річчю  

проф. Маркової О.О. Галицькі читання ІІ; 2020 жовт. 29-30; Тернопіль. 

Тернопіль: ТНМУ імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 2020. с. 36-7. 

(Особистий внесок – проведення експериментального дослідження, забір 

тканин, аналіз отриманих даних, оформлення тез до друку). 

21. Гуранич СП, Гуранич ТВ. Комбінований вплив дефіциту йоду та 

навантаження фруктозою на параметри вуглеводного обміну у щурів. Матеріали 

90-ї науково-практичної конференції студентів та молодих вчених із 

міжнародною участю «Інновації в медицині та фармації»; 2021 бер. 25-27; Івано-

Франківськ. Івано-Франківськ: ІФНМУ; 2021. с. 81. (Особистий внесок – 

проведення експериментального дослідження, забір тканин, аналіз отриманих 

даних, оформлення тез до друку). 

 

Апробація результатів дисертації: 

1. 85-та науково-практична конференція студентів і молодих вчених із 

міжнародною участю «Інновації в медицині» (Івано-Франківськ, Україна,  

24-25 березня 2016 р.) – публікація тез. 

2. 86-та науково-практична конференція студентів і молодих вчених із 

міжнародною участю «Інновації в медицині» (Івано-Франківськ, Україна,  

23-24 березня 2017 р.) – публікація тез. 

3. Науково-практична конференція «Вплив довкілля Прикарпаття на перебіг 

фізіологічних процесів» (Івано-Франківськ, Україна, 6 квітня 2017 р.) – усна 

доповідь, публікація тез. 

4. Науково-практична конференція «Довкілля і здоров’я» (Тернопіль, Україна, 
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27-28 квітня 2017 р.) – усна доповідь, публікація тез. 

5. VIII Lviv – Lublin Conference of Experemental and Clinical Biochemistry (Lublin, 

Poland, 19 September 2017) – усна доповідь, публікація тез. 

6. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Бабенківські 

читання», присвячена пам’яті академіка Г.О. Бабенка (Івано-Франківськ, 

Україна, 26-27 жовтня 2017 р.) – публікація тез. 

7. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Фізіологія і патологія нейроімуноендокринної регуляції» присвяченій  

105-річчю від дня народження професора Якова Давидовича Кіршенблата 

(Чернівці, Україна, 5-6 жовтня 2017 р.) – публікація тез.  

8. 87-ма науково-практична конференція студентів і молодих вчених із 

міжнародною участю «Інновації в медицині» (Івано-Франківськ, Україна,  

22-23 березня 2018 р.) – усна доповідь, публікація тез.  

9. III Україно-Польська академія з медсестринства та реабілітології (Івано-

Франківськ, Україна, 10-11 травня 2018 р.) – публікація тез. 

10. Natural Science Reading (Bratislava, Slovakiа, 18 травня 2018 р.) – публікація 

тез.  

11. 5th International conference «Science and society» (Hamilton, Canada, 2018) – 

публікація тез.  

12. III-тя науково-практична конференція «Терапевтичні читання: сучасні 

аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів» (присвячена 

пам’яті академіка НАМН України Є.М. Нейка) (Івано-Франківськ, Україна, 2018) 

– публікація тез. 

13. 88-ма науково-практична конференція студентів і молодих вчених із 

міжнародною участю «Інновації в медицині» (Івано-Франківськ, Україна,  

28-30 березня 2019 р.) – усна доповідь, публікація тез.  

14. XX з’їзд Українського Фізіологічного товариства з міжнародною участю, 

присвячений 95-річчю від дня народження академіка П.Г. Костюка (Київ, 

Україна, 27-30 травня 2019 року) – усна доповідь, публікація тез. 

15. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Фізіологічні та 
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клінічні аспекти  ендокринної патології» (Івано-Франківськ, Україна,  

17-18 жовтня 2019 р.) – усна доповідь, публікація тез. 

16. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Бабенківські 

читання» присвячена пам’яті академіка Г. О. Бабенка (Івано-Франківськ, 

Україна, 24-25 жовтня 2019 р.) – постерна доповідь, публікація тез. 

17. 89-та науково-практична конференція студентів і молодих вчених із 

міжнародною участю «Інновації в медицині та фармації» (Івано-Франківськ, 

Україна, 2020) – публікація тез.  

18. Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізіологія, валеологія, 

медицина: сучасний стан та перспективи розвитку» (Харків, Україна, 3 квітня 

2020) – публікація тез. 

19. Науково-практична конференція «Фундаментальні науки – практичній 

медицині: морфо-функціональні методи дослідження онтогенетичних 

перетворень, фізіологічних та метаболічних процесів, змодельованих 

патологічних станів, при захворюваннях внутрішніх органів» (присвячена  

80-річчю з Дня народження професора Шутки Б.В.) (Івано-Франківськ, Україна,  

30 вересня – 2 жовтня 2020) – публікація тез.  

20. XІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання 

патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», присвячена 

Ювілейним датам засновників кафедри патофізіології ТДМІ 110-річчю  

проф. Бергера Е.Н. і 90-річчю проф. Маркової О.О. Галицькі читання ІІ 

(Тернопіль, Україна, 29-30 жовтня 2020) – усна доповідь, публікація тез.  

21. 90-та науково-практична конференція студентів і молодих вчених із 

міжнародною участю «Інновації в медицині та фармації» (Івано-Франківськ, 

Україна, 25-27 березня 2021) – усна доповідь, публікація тез. 
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