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У роботі висвітлені в динаміці результати окре-
мих морфологічних показників кревікулярної рідини в 
порівнянні за застосування 10 %-го колоїду нанокла-
стерів аквахелатів металів (Ag, Cu, Zn, Mg) та хлор-
гексидину біглюконату (0,05 %-й розчин) у лікуванні 
клінічно хворих собак на ранні форми пародонтопа-
тій. Встановлюючи порівняльну ефективність спів-
ставляли кількісно та якісно динаміку десквамовано-
го плаского епітелію й форми лейкоцитів. У процесі 
локального застосування колоїду нанокластерів ре-
єстрували поступову нормалізацію даних показників. 
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Постановка проблеми. У ветеринарній сто-
матології хвороби пародонту домінують за сво-
єю інтенсивністю, поширенням і руйнівними 
наслідками для зубощелепної системи тварин. У 
зв’язку з цим на сучасному етапі розвитку вете-
ринарії постала проблема  пошуку ефективних 
методів лікування запальних захворювань паро-
донту у собак [ 4, 6, 16]. Одним із таких методів 
місцевого лікування є застосування нанокласте-
рів аквахелатів металів [3, 5, 8, 10, 11]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
у яких започатковано розв’язання проблеми. До 
нинішнього часу одним із основних препаратів для 
місцевого лікування пародонтопатій залишався  
хлоргексидин біглюконат [12]. Однак нерідко за йо-
го використання виявляються такі ускладнення як 
фарбування емалі зубів, підвищене відкладення на-
зубного каменю, порушення смаку [17]. 

На сьогодні у ветеринарній медицині накопи-
чений досить значний статистичний матеріал 
щодо лікування захворювань пародонту у собак 
[4, 6, 16], проте ще недостатньо уваги звертаєть-
ся на впровадження новітніх препаратів для лі-
кування даної патології, зокрема нанокластерам 
аквахелатів металів, які все частіше застосову-
ють практикуючі лікарі [3, 5, 8, 14]. 

Серед переваг, характерних для наноречовин, 
слід виділити їхню біологічну сумісність та еко-
логічну чистоту, завдяки яким можна значно 

розширити спектр застосування продуктів нано-
технології у різних галузях ветеринарної меди-
цини [7].  

Пошук методів лікування та профілактики 
хвороб тварин заснований на застосуванні нано-
часток металів і має важливий науковий і прак-
тичний інтерес [13]. 

Мета дослідження: встановити ефективність 
використання нанокластерів аквахелатів металів 
(Ag, Cu, Zn, Mg) за лікування клінічно хворих 
собак на ранніх стадіях пародонтопатій.  

Завдання дослідження: оцінити порівняльну 
ефективність проведеного локального лікування 
за допомогою кількісного та якісного підрахунку 
окремих морфологічних показників: десквамо-
ваного плаского епітелію та форм лейкоцитів у 
кревікулярній рідині в динаміці. 

Матеріали і методи. Для встановлення ефек-
тивності препаратів було сформовано дві групи 
тварин. У контрольній групі (n=5) локально за-
стосували хлоргексидин біглюконат (0,05 %-й 
розчин), а в дослідній (n=3) локально використа-
ли 10 %-й колоїд нанокластерів аквахелатів ме-
талів (Ag, Cu, Zn, Mg) [11].  

Постановку досліду проводили на собаках  
різних порід віком від 4-х до 12-и років, за деся-
тиденного контролю показників тріасу. У собак 
обох груп відбирали зразки кревікулярної рідини 
вранці натще серце. 

Проби субстрату для морфологічних дослі-
джень отримували за методиками С. В. Єриної, 
С. Я. Дячкової, а також Е. Н. Жулева, А. Б. Сє-
рова [2, 9], адаптованими нами шляхом взяття 
зразків із пародонтальних кишень з апроксима-
льних поверхонь іклів та премолярів з ознаками 
пародонтопатій за допомогою стерильних ендо-
донтичних паперових штифтів ISO 30 (Meta 
Biomed, United Kindom). Оточуючі тканини по-
передньо осушували стерильними марлевими 
тампонами, 10 штифтів вводили до дна кишені й 
залишали там на 5 хвилин. Далі штифти перено-
сили у пробірку ємкістю 200 мкл із фізіологіч-
ним розчином натрію хлориду (200 мкл), зали-
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шали на 30 хв. для вимивання її компонентів, 
після чого штифти виймали і впродовж двох го-
дин проводилися дослідження (для уникнення 
руйнування матеріалу).  

Для кількісного підрахунку кревікулярну рідину 
розводили в розчині NaCl, поміщали в розчин Тюр-
ка у співвідношенні 10:1, після чого перемішували й 
вносили в камеру Горяєва. Клітинні елементи підра-
ховували по всій площі сітки камери [15]. У процесі 
якісного підрахунку розведену кревікулярну рідину 
у фізіологічному розчині натрію хлорид фіксували 
на склі й фарбували методом Романовського-Гімзи. 
Підраховували кількість десквамованого плаского 
епітелію, а також диференціювали форми лейкоци-
тів по всій площі предметного скла [1, 9].  

Після седації тварин у них видаляли назубні 
відкладення за допомогою ультразвукового 
скейлера (WOODPECKER, КНДР), а далі прово-
дили полірування зубів за допомогою косметич-
ного стоматологічного прибору Dental Polisher, 
(Profi White, КНДР).  

Після закінчення процедури ротову порожни-
ну аерозольно обробляли: в контрольній групі 
0,05 %-м розчином хлоргексидину біглюконату (КП 
«Луганська обласна «Фармація», Україна), а в до-
слідній 10 %-м колоїдом нанокластерів аквахелатів 
металів (Ag, Cu, Zn, Mg).  

Дослідження проб кревікулярної рідини про-
водили: перший раз – до ультразвукової очистки 
зубів та до першого розпилення розчинів в обох 
групах, вдруге – на шосту, а третій раз – на сім-
надцяту добу. Ротову порожнину обробляли що-
денно один раз.  

Отриманий експериментальний матеріал 
опрацьовували методом варіаційної статистики з 

визначенням середніх арифметичних (М) і стан-
дартних відхилень (m), з урахуванням вірогідно-
го інтервалу за наявного рівня значимості 
р<0,05, р<0,001, а також за критерієм вірогіднос-
ті Стьюдента між контролем і дослідом між пер-
шою та шостою, першою і сімнадцятою добами.  

Результати досліджень. Результати проведе-
них лабораторних досліджень свідчать, що за 
кількісного підрахунку морфологічного складу 
кревікулярної рідини від клінічно хворих собак у 
дослідній групі на першу добу кількість пласко-
го епітелію становила 8,00±1,07 шт., що на 20 % 
менше, ніж у контрольній (10,00±1,26 шт.).  

На шосту добу показник у контрольній групі 
знизився відносно вихідних даних до 5,60±0,86 шт. 
і був менший на 30,0 %, ніж у дослідній 
(8,66±1,26 шт.).  

На сімнадцяту добу в контролі кількість плас-
кого епітелію була більша на 33,4 %, ніж у до-
слідній групі, й становила 7,33±0,84 шт. віднос-
но вихідних даних. 

Кількість лейкоцитів у контрольній групі стано-
вила 17,60±1,72 Г/л, що більше на 21,6 %, ніж у 
дослідній.  

На шосту добу кількість лейкоцитів у контролі 
збільшилася відносно вихідних даних до 
22,60±4,08 Г/л, що свідчить про загострення запа-
льного процесу в ротовій порожнині й на  
54,6 % більше, ніж у досліді 10,00±0,84 Г/л 
(р<0,05).  

До останньої доби лікування в дослідній групі 
показник знаходився на рівні 6,66±0,42 Г/л і був 
меншим на 39,5 %, ніж у контрольній (див. табл.). 

Динаміка морфологічного складу кревікулярної рідини  
у клінічно хворих собак на ранні форми пародонтопатій (M±m) 

Тварини 
1-а доба  6-а доба  17-а доба  

Показник 

К  
n = 5 

Д  
n = 3 

К  
n = 5 

Д 
 n = 3 

К  
n = 5 

Д 
 n = 3 

Плаский епітелій, 
шт. у камері 

8,00±1,07 10,00±1,26 5,60±0,86 8,66±1,26 11,40±3,00 7,33±0,84 

Лейкоцити, 
Г/л у камері 

17,60±1,72 13,33±1,26 22,60±4,08 10,00±0,84* 11,60±2,36 6,66±0,42 

Плоский епітелій, 
шт. у мазку 

14,80±3,86 18,33±1,26 9,60±2,80 10,33±0,42 13,80±1,29 11,33±0,42 

Лімфоцити,  
шт. у мазку 

4,40±0,21 4,33±0,42 8,80±1,50 4,00±0,84* 4,00±0,43 3,66±0,42 

Нейтрофіли,  
шт. у мазку 

15,00±1,29 16,33±1,26 5,40±1,72 11,66±0,42* 6,40±0,64 11,00±0,42*** 

Примітка: * – р<0,05, *** – р<0,001, де р відносно контролю 
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Результати досліджень кількості плаского епі-
телію й лейкоцитів на сімнадцяту добу вказують 
на тенденцію до зниження показників у дослід-
ній групі відносно контрольної, що свідчить про 
більшу ефективність використання нанокласте-
рів, оскільки лейкоцитарна активність і збільше-
на кількість плаского епітелію в кревікулярній 
рідині є маркерами запалення.  

У процесі якісного підрахунку клітинних елеме-
нтів показники плаского епітелію на першу добу в 
дослідній групі були на 17,8 % вищими, ніж у кон-
трольній. До шостої доби зазначений показник збі-
льшився на 4 % у дослідній групі (10,33±0,42 шт.) 
відносно контрольної (9,60±2,80 шт.). На сімнад-
цяту добу в контрольній групі кількість плаского 
епітелію становила 13,80±1,29 шт., що на 12,9 % 
більше, ніж у дослідній. Слід зазначити, що лім-
фоцити як у контрольній, так і у дослідній групах 
залишалися на одному рівні. На шосту добу в конт-
ролі показник був на 50 % більшим (8,80±1,50 шт.), 
ніж у досліді (4,00±0,84 шт., р<0,05), відносно ви-
хідних даних. На сімнадцяту добу у контрольній 
групі було більше на 8,5 % лімфоцитів, аніж у 
дослідній.Слід зазначити, що в процесі терапії 
кількість нейтрофілів по всій площі мазка в до-
слідній групі на першу добу становила 

16,33±1,26 шт., що на 6,3 % більше, ніж у конт-
рольній. На шосту добу у контролі відносно ви-
хідних даних реєстрували 5,40±1,72 шт., що на 
51,0 % менше, ніж у досліді (11,66±0,42, р<0,05). 
На сімнадцяту добу у дослідній групі кількість 
нейтрофілів збільшилася до 11,00±0,42 шт. 
(р<0,001), переважаючи на 41,8 % контроль.  

Висновки: 1. У процесі локального застосу-
вання колоїду нанокластерів аквахелатів металів 
у процесі лікування клінічно хворих собак на 
ранні форми пародонтопатій реєструється по-
ступова нормалізація кількісно та якісно десква-
мованого плаского епітелію та форм лейкоцитів, 
які входять до клітинного складу кревікулярної 
рідини, на відміну від показників у разі застосу-
вання розчину хлоргексидину біглюконату 
(0,05 %-го розчину), що свідчить про затухання 
запальної реакції. 

2. Подальші дослідження та використання у 
хірургічній практиці вище зазначених показни-
ків дадуть змогу більш інформативно діагносту-
вати й патогенетично обґрунтовано провести 
лікування пародонтопатій на ранніх стадіях за-
хворювання. 
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