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Реферат. С. А. Шнайдер ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА НА 

ТЕЧЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПАРОДОНТИТЕ. В 
работе исследовано влияние хронического стресса на содержание провоспалительных и 
противовоспалительных цитокинов в тканях пародонта при хроническом 
экспериментальном пародонтите. У стрессированных животных нарушается баланс между 
провоспалительными и противовосплительными цитокинами при моделировании 
пародонтита, не происходит восстановление цитокинового профиля в течение 
четырнадцати дней после завершения моделирования пародонтита. Хронический стресс 
способствует прогрессированию хронического пародонтита. 
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Реферат. С. А. Шнайдер ВПЛИВ ХРОНІЧНОГО СТРЕСУ НА ПЕРЕБІГ 

ЗАПАЛЕННЯ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ПАРОДОНТИТІ. В роботі досліджено 
вплив хронічного стресу на вміст прозапальних та протизапальних цитокінів в тканинах 
пародонту при хронічному експериментальному пародонтиті. У стресованих щурів 
порушується баланс між прозапальними та протизапальними цитокінами при відтворенні 
пародонтиту, не відбувається відновлення цитокінового профілю протягом чотирнадцяти 
діб після завершення моделювання пародонтиту. Хронічний стрес створює умови для 
прогресування хронічного пародонтиту.  

Ключові слова: пародонтит, стрес, цитокіни, запалення  
 
Summary. S. А. Shnayder INFLUENCE OF CHRONIC STRESS ON 

INFLAMMATION AT EXPERIMENTAL PERIODONTITIS. The influence of chronic stress 
on quantity of pro- and anti-inflammatory cytokines in gingival mucosa in rats with chronic 
experimental periodontitis was investigated. In stress damaged rats at experimental periodontitis 
the balance between pro- and anti-inflammatory cytokines is violated, the cytokines balance was 
not reduced during fourteen days after the completion design of periodontitis. Chronic stress 
creates terms for progress of chronic periodontitis.  
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Вступ. Професійна діяльність суднових фахівців супроводжується постійним 

впливом виробничих факторів, що сприяє підвищенню захворюваності працівників 
морського транспорту, особливо в рейсових умовах [1]. Адаптація до дії цих факторів 
забезпечується перебудовою функціонування регуляторних систем організму [2]. Однак 
ефективність останньої зменшується при хронічному стресі, який виникає внаслідок 
тривалої психоемоційної напруги.  Зазначені фактори можуть змінювати перебіг хронічного 
пародонтиту, зменшувати тривалість періодів ремісії між загостреннями, збільшувати 
виразність деструктивних змін [3]. Проблема профілактики і лікування хронічного 
генералізованого пародонтиту  ускладнюється неможливістю адекватної його діагностики в 
рейсових умовах. До того ж недостатньо вивчено патогенез захворювання в умовах 
тривалого поєднаного впливу деяких природних та виробничих факторів [4].  
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Нині формується нова модель патогенезу хронічного пародонтиту, яка включає 
бактеріальну активацію запалення в пародонті, вплив агресивних факторів оточуючого 
середовища, генетичні детерміновані особливості метаболізму [5]. Існують відомості про 
вплив стресу на перебіг запалення в пародонті, але ці дані фрагментарні і потребують 
подальших досліджень [6, 7]. З'ясування механізмів патоморфохзу хронічного пародонтиту 
в умовах впливу несприятливих  виробничих факторів дозволить підвищити ефективність 
профілактики і лікування захворювання у працівників морського транспорту.  

Мета роботи: в експериментальних умовах дослідити вплив хронічного емоційно-
больового стресу на перебіг запалення при відтворенні хронічного пародонтиту 

Матеріал та методи дослідження 
Експериментальні дослідження проведені на 91 статевозрілому самці щурів лінії 

Вістар, у відповідності до науково-практичних рекомендацій з утримання лабораторних 
тварин і роботи з ними та положень «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, 
які використовуються для експериментальних та наукових цілей».  

Тварин розподілили на дві рівні групи: І) відтворення пародонтиту, ІІ) відтворення 
пародонтиту на тлі хронічного емоційно-больового стресу. У щурів моделювали хронічний 
генералізований пародонтит за допомогою моделі зниженої жувальної функції. Тварини 
знаходились на пастоподібному раціоні харчування, с нормою 65 г на добу протягом 30 діб 
[8]. У тварин другої групи додатково відтворювали хронічний емоційно-больовий стрес 
шляхом щоденної, дозованої, стохастичної дії електричного струму силою 6 мА протягом 
18 діб. Стадія тривоги при цьому тривала в перші четверо діб, з п’ятої по чотирнадцяту 
добу тривала стадія резистентності. Нарешті після п’ятнадцятої доби стресогенного впливу 
електричного струму розвивалася стадія виснаження. [9]. У тварин ІІ групи відтворення 
пародонтиту розпочинали з першої доби моделювання хронічного стресу. Тварин виводили 
з експерименту шляхом швидкої декапітації – на 7, 14, 21 та 30-ту добу моделювання 
пародонтиту, а також на 7 і 14 добу після завершення відтворення пародонтиту, відповідно 
37 і 44 доба експерименту.  

Вміст цитокінів визначали в супернатантах гомогенатів тканин слизової оболонки 
ясен. Підготовку проб для дослідження проводили за Orikawa та співавт., 2010 [10]. 
Відсепаровували ділянку слизової оболонки ясен, вимірювали масу наважки, 
гомогенізували  в 0,5 мл буферного розчину, який містить 10 мкмоль Tris-HCl (pH 7,5), 150 
мкмоль NaCl,     EDTA  (рН 8,0), 1 %   NP-40S (nonyl phenoxypolyethoxylethanol), 1 мкмоль  
Na3VO4, 1 мкмоль PMSF (Phenylmethanesulfonyl fluoride) (Sigma-Aldrich, USA),  "Protease 
inhibitor cocktail" (Sigma-Aldrich, USA). Після гомогенізації проби центрифугували при 3000 
обертів/хв протягом 15 хвилин для отримання супернатантів тканин. В супернатантах 
визначали вміст інтерлейкінів 1, 6, 10 (ІЛ-1, ІЛ-6, ІЛ-10), фактору некрозу пухлин -  
(ФНП-), трансформуючого фактору росту -  (ТФР-) з використанням стандартних 
наборів для імуноферментного аналізу RAT IL-1, 6, 10; Rat TNF-alpha та Rat TGF-beta 1 
Quantikine ELISA Kit (R&D System, USA). Визначення проводили на імуноферментному 
аналізаторі "УНИПЛАН" (ЗАО "Пикон", Росія).      

Відмінності вмісту цитокінів в різних групах дослідних тварин оцінювали за 
допомогою дисперсійного аналізу. В разі, якщо нульова гіпотеза відкидалась для 
подальшого аналізу використовували критерій Ньюмена-Кейлса [11] . 

Результати дослідження та їх обговорення 
В результаті проведених досліджень з'ясовані особливості змін вмісту 

прозапальних та протизапальних цитокінів в тканинах пародонту при відтворенні 
пародонтиту у інтактних і стрес-уражених щурів. При відтворенні пародонтиту у інтактних 
тварин зміни вмісту цитокінів спостерігали з 21-ої доби експерименту. На 14-ту добу по 
завершені відтворення пародонтиту вміст прозапальних та протизапальних цитокінів не 
відрізнявся від показників інтактних тварин (табл. 1).   

При відтворенні стресу і пародонтиту (експериментальна група ІІ) зростання вмісту 
прозапальних цитокінів спостерігали вже на 14-ту добу експерименту. Порівняно з 
тваринами першої групи, кількість ІЛ-1 була більшою на 37,8%, ФНП- − в 2,2 рази. 
Отримані дані свідчили про ушкодження тканин пародонту на більш ранніх етапах 
відтворення захворювання.  
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Таблиця 1 
Динаміка вмісту цитокінів в тканинах пародонту при хронічному пародонтиті 

(M±m, n=7, пикограм / г тканин) 
 

Група 
Доба 

спостере-
женя 

Інтерлейкін 1 Інтерлейкін 6
Інтерлейкін 

10 ФНП- ТФР- 

інтактні 45,1±2,11 53,4±2,56 43,2±1,94 25,1 ±1,23 53,6±2,14 

7 46,1± 2,21 54,2±2,49 43,2±1,87 25,6±1,26 54,5±2,24 

14 46,3±1,99 54,1±2,33 42,8±1,95 25,2±1,34 51,4±2,16 

21 89,9±4,12 1,2 56,3±2,38 67,4±2,77 1,2 57,8±2,43 1,2 61,4±2,87 1,2 

30 55,8±2,22 1, 2 67,4±2,61 1, 2 91,3±3,82 1, 2 51,3±1,49 1, 2 98,7±4,23 1, 2 

37 46,8±1,95 2 54,1±2,34 2 78,5±3,11 1, 2 41,8±1,56 1, 2 99,7±4,15 1 

І 

44 46,5±2,01 54,4±2,61 44,1±2,21 2 25,3±1,13 2 54,2±2,34 2 

7 45,4±2,07 53,8±2,35 43,2±2,11 25,4±1,17 53,1±2,23 

14 63,8±2,42 1-3 54,7±2,58 44,7±2,11 55,1±2,29 1-3 55,4±2,41 

21 59,3±2,111, 3 58,7±2,51 54,8±2,31 1-3 58,3±2,57 1 67,8±3,17 1, 2 

30 46,3±1,78 2, 3 74,5±3,44 1, 2 67,2±2,86 1-3 58,6±2,33 1, 3 73,2±3,87 1, 3 

37 45,8±,84 75,8±3,47 1, 3 66,8±2,69 1, 3 53,2±2,33 1, 3 72,7±3,77 1, 3 

ІІ  

44 45,8±1,88 73,2±3,22 1, 3 61,4±2,66 1, 3 26,1±2,38 2 68,9±2,54 1, 3 

 Примітки: 
1. *1 - р<0,05 порівняно з інтактними тваринами; 
2. *2 - р<0,05 порівняно з попереднім строком спостереження; 
3. *3 - р<0,05 порівняно з щурами, у яких не відтворювали стрес під час 

моделювання пародонтиту (група І). 
 

Останнє може бути пов'язане зі стрес-індукованим зменшенням резистентності 
епітелію ясен, доведене попередніми роботами [12]. Завдяки цьому відбувається порушення 
цілісності епітеліального зубо-ясеневого прикріплення, потрапляння ротової рідини в 
сполучну тканину слизової оболонки та періодонту і виникнення запалення. Слід зазначити, 
що на 21-шу добу вміст інтерлейкінів 1 та 10 був меншим у тварин другої групи порівняно з 
першою, відповідно на 34 і 18,7 %. На тридцяту добу експерименту тканини слизової 
оболонки ясен містили менше інтерлейкінів 1 та 10, відповідно на 17 і 26,4 %, та ТФР- − на 
25,8 %.  У сукупності отримані дані можуть свідчити про гіпоергічну запальну реакцію у 
стресованих тварин, а також про сповільнене відновлення ушкоджених тканин, що може 
сприяти тривалому перебігу запалення [13, 14]. Останнє припущення підтверджується тим, 
що у стрес-уражених тварин не відбувається нормалізація цитокінового профілю на 14-ту 
добу по завершені відтворення пародонтиту. На 44-ту добу спостереження в тканинах 
слизової оболонки ясен містилося більше інтерлейкінів 1 та 6, відповідно на  34,6 і 39,2 %, 
ТФР- − на 27,1 %. Таким чином, створюються передумови для тривалого перебігу 
запального процесу в тканинах пародонту і прогресування пародонтиту.  

Висновки. Хронічний емоційно-больовий стрес змінює перебіг запалення в 
тканинах пародонту при експериментальному хронічному пародонтиті, що виявляється 
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порушенням балансу між прозапальними та протизапальними цитокінами, більш тривалим 
перебігом запалення в тканинах пародонту, що створює передумови для прогресування 
захворювання.  

Перспективи подальших досліджень: необхідно розробити патогенетично 
обґрунтовані схеми профілактики стресіндукованого прогресування хронічного 
генералізованого пародонтиту. 
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