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Метою дослідження було вивчення впливу комплексного препарату «Ле-

цитин-2», що містить цитрат кальцію і лецитин як джерело фосфору, на рі-
вень антиоксидантно-прооксидантного індексу ротової рідини осіб з множин-
ним карієсом зубів. 

Матеріали і методи. З контингенту обстежених було виділено дві групи: 
основна – 52 пацієнта з діагнозом множинний карієс, який ставили на підставі 
даних клінічного обстеження; контрольна – 12 практично здорових пацієнтів, 
без вираженої стоматологічної та общесоматическої патології. Група контро-
лю отримувала тільки базову терапію, яка включала планову санацію порож-
нини рота. Пацієнти основної групи крім базової терапії з першого дня об-
стеження отримували препарат «Лецитин-2» виробництва НПА «Одеська біо-
технологія» протягом 30 днів 3 рази на день за півгодини до їди по 1 таблетці 
до повного розсмоктування в порожнині рота. У пацієнтів в перший день об-
стеження, а потім через місяць збирали нестимульований ротову рідину  
[1, с. 4]. протягом 30 днів 3 рази на день за півгодини до їди по 1 таблетці до 
повного розсмоктування в порожнині рота. У пацієнтів в перший день обсте-
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ження, а потім через місяць збирали нестимульований ротову рідину [1, с. 4]. 
У надосадової рідини визначали концентрацію малонового діальдегіду (МДА) 
(Сталева І.Д., Гарішвілі Т.Г., 1977) [3], [4, с. 5], загальну протеолітичну акти-
вність (ОПА) визначали за методом Kunitz в модифікації Левицького А.П. [4], 
[5, с. 34], активність каталази [4, 6]. За співвідношенням активності каталази 
та концентрації МДА розраховували антиоксидантних-прооксидантний ін-
декс (АПИ) [4, с.12], [7]. 

Результати дослідження. Як показали проведені дослідження, з двох мар-
керів запалення (МДА і ОПА) лише ОПА достовірно збільшується у осіб з 
карієсом і також достовірно повертається до норми після курсу лікування 
«Лецитин-2». У хворих карієсом зубів більш ніж в 2 рази знижується актив-
ність одного з антиоксидантних ферментів каталази, а після курсу прийому 
«Лецитин-2» цей показник практично повертається до норми. Індекс АПИ 
знижується у хворих в 2 рази, а після лікування повертається до норми. Оскі-
льки цей індекс відображає стан однієї з захисних систем організму, то, отже, 
лецитин-кальцієвий комплекс у вигляді препарату «Лецитин-2» забезпечує 
відновлення захисних систем організму.  

Висновки. В результаті проведених нами досліджень встановлено, що у 
хворих множинним карієсом зубів спостерігаються наявність ознак запален-
ня, зниження рівня захисної антиоксидантної системи. Прийом протягом мі-
сяця лецитин-кальцієвого комплексу «Лецитин-2» підвищило до норми рівень 
антиоксидантних-прооксидантної системи. 
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