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BIOCHEMICAL INDICATORS OF ORAL LIQUID IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA
DURING COMPREHENSIVE DENTAL TREATMENT
Анотація.
Проведені дослідження ротової рідини дітей з бронхіальною астмою, що поступили на стоматологічне
лікування, показали, що на початковому стані у них мало місце зниження в порівнянні з нормою в ротовій
рідині активності лізоциму, каталази та підвищення активності уреази, вмісту малонового діальдегіду, активності еластази, що свідчило про недостатній рівень неспецифічного антимікробного захисту, ефективності антиоксидантної системи та підвищений рівень мікробного обсіменіння в порожнині рота, перекисного окислення ліпідів та інтенсивності запальних процесів. Проведена лікувально-профілактична терапія,
яка включала в себе місцево біофлавоноїд кверцетин, пребіотик інулін, імуностимулятор імудон, цитрат
кальцію та per os препарат «Леквін», який додатково містив лецитин, при стоматологічному лікуванні дітей з бронхіальною астмою призвела до значного покращення показників антимікробного та антиоксидантного захисту в порожнині рота.
Abstract.
Conducted studies of the oral liquid of children with bronchial asthma who were admitted to dental treatment
showed that in the initial state they had a decrease compared to the norm in the oral liquid of the activity of
lysozyme, catalase and an increase in the activity of urease, the content of malondialdehyde, the activity of elastase,
which indicated about the insufficient level of nonspecific antimicrobial protection, the effectiveness of the antioxidant system and an increased level of microbial contamination in the oral cavity, lipid peroxidation and the
intensity of inflammatory processes. The conducted therapeutic and prophylactic therapy, which included topically
bioflavonoids quercetin, prebiotic inulin, immunostimulant imudon, calcium citrate and per os drug "Lequin",
which additionally contained lecithin, in the dental treatment of children with bronchial asthma led to a significant
improvement in antimicrobial and antioxidant parameters, protection in the oral cavity.
Ключові слова: бронхіальна астма, діти, біохімічні показники, ротова рідина.
Key words: children, bronchial asthma, biochemical parameters, oral liquid.
Питання поєднаних уражень порожнини рота
та органів дихання займають важливе місце в дитячій стоматології. Тому при плануванні профілактики і лікування стоматологічної патології необхідно особливу увагу приділяти дітям з різними захворюваннями органів і систем організму. Відомо,
що при алергічних захворюваннях змінюється іму-

нологічна реактивність організму, знижується білковий і мінеральний обмін, що призводить до розвитку стоматологічної патології, створює несприятливі умови для твердих тканин зубів і тканин пародонта [1].
Серед алергічної соматичної патології особлива увага приділяється бронхіальній астмі (БА) [2,
3].
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На даний час, на наш погляд, розробка методів
профілактики побічних ефектів в організмі і, зокрема, в порожнині рота, викликаних стероїдною терапією, при БА у дітей, які перебувають на лікуванні у стоматолога, є актуальним завданням. Тому
дослідження біохімічних показників ротової рідини
у дітей з БА, на наш погляд, є необхідним в процесі
комплексного стоматологічного лікування,.
Метою дослідження була оцінка біохімічних
показників ротової рідини у дітей з бронхіальною
астмою в процесі комплексного стоматологічного
лікування.
Матеріали і методи. В поглиблених клінічних дослідженнях брали участь діти 6-10 років з
бронхіальною астмою (основна група – 25 осіб,
група порівняння – 22 особи). Діагноз встановлював педіатр. Дітям групи порівняння проводилася
санація порожнини рота і професійна гігієна. Діти
основної групи додатково отримували за інструкцією 2 рази на рік лікувально-профілактичний комплекс, що включав місцево у вигляді аплікацій гель
«Квертулідон», який містить біофлавоноїд кверцетин, пребіотик інулін, імуностимулятор імудон и
цитрат кальцію, і per os препарат «Леквін», що містить додатково лецитин (розробки ДУ «ІСЩЛХ
НАМН України») [4].
У змішаній нестимульований ротовій рідині
дітей з БА на початковому етапі дослідження, через

3 місяці, 6 місяців і 1 рік були проведені дослідження активності лейкоцитарного ферменту еластази, що відображає ступінь запальних процесів в
порожнині рота [5]. Стан прооксидантно-антиоксидантної системи пацієнтів оцінювали за активністю
каталази [6] і вмістом МДА [7]. Для оцінки ступеня
обсіменіння порожнини рота визначали активність
уреази, яка синтезується умовно-патогенною мікробіотою [8]. Крім того, визначалася активність лізоциму, що виконує ключову роль в системі антимікробного захисту ротової порожнини [9].
Результати та їх обговорення. Лізоцим є
найважливішим фактором неспецифічного антимікробного захисту в порожнині рота і являє собою
фермент, що руйнує бактерії і віруси, а також активує фагоцитируючі лейкоцити і імуноглобуліни. Відомо, що активність цього антимікробної ферменту
в ротовій рідині корелює з рівнем неспецифічних і
специфічних антимікробних факторів. Наслідком
зниження рівня або активності лізоциму в ротовій
порожнині є посилений ріст і розмноження умовнопатогенної і патогенної мікрофлори. Результати дослідження активності лізоциму в ротовій рідині
спостережених дітей наведені в таблиці 1. Початкове дослідження виявило значне зниження активності лізоциму в ротовій рідині досліджених дітей з
БА в порівнянні з нормою, що свідчить про недостатній рівень неспецифічного антимікробного захисту в їх порожнині рота.
Таблиця 1
Активність лізоциму в ротовій рідині дітей з бронхіальною астмою на різних етапах спостереження, од/л (M±m)
Через 3 міЧерез 6 місяЧерез 12 місяЧерез 24 міТерміни
вихідний
сяці
ців
ців
сяці
дослідж.
Групи
Норма – 142±17
81±8
65±5
75±6
59±5
Група порівняння
58±8
p<0,05
p<0,01
p<0,05
p<0,001
n = 24
p<0,001
p1<0,05
p1>0,05
p1>0,05
p1>0,05
110±12
131±9
128±11
135±12
60±7
Основна група
p>0,05
p>0,05
p>0,05
p>0,05
p<0,001
n = 25
p1<0,001
p1<0,001
p1<0,001
p1<0,001
p2>0,05
p2<0,05
p2<0,001
p2<0,001
p2<0,001
При м іт ки : р – показник достовірності відмінностей від норми;
р1 – показник достовірності відмінностей від вихідного стану;
p2 – показник достовірності відмінностей від групи порівняння.
При дослідженні через 3 місяці встановлено
підвищення активності лізоциму в ротовій рідині
дітей, як групи порівняння, так і основний. Так, досліджуваний показник достовірно збільшився в
групі порівняння, але при цьому зберігався на низькому рівні в порівнянні з нормою. У ротовій рідині
основної групи дітей, які отримували додатково
ЛПК, активність лізоциму збільшилася більш істотно, хоча і була менше за норму.
Через 6 місяців після санації в ротовій рідині
групи порівняння активність лізоциму знизилася до
вихідного рівня, на якому зберігалася протягом
усього періоду спостереження (2 роки). При цьому
призначення кожні півроку лікувально-профілактичного комплексу дітям з БА основної групи сприяло стійкому підвищенню активності лізоциму в їх
ротовій рідині в середньому більше ніж в 2 рази.

Важливо підкреслити, що в подальшому рівень
цього показника неспецифічного антимікробного
захисту в ротовій рідині дітей основної групи відповідав нормальним величинам на всіх етапах дослідження (табл. 1). Дані результати свідчать про
стимуляцію у дітей основної групи вироблення антимікробного фактору лізоциму після проходження
курсу лікувально-профілактичних заходів.
Достовірне підвищення активності каталази
зареєстровано в ротовій рідині дітей з БА основної
групи через 6 місяців, які отримували ЛПК. Високий рівень цього показника антиоксидантної системи було відзначено і через 12 місяців. На останньому етапі дослідження, через 24 місяці, активність каталази в ротовій рідині дітей основної групи
була в 1,6 рази вище вихідних значень і в 1,8 рази
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вище відповідного рівня в групі порівняння (табл.
2).
Таблиця 2
Активність каталази в ротовій рідині дітей з бронхіальною астмою на різних етапах спостереження, мкат/л (M±m)
Терміни
Через 6 місяЧерез 12 місяЧерез 24 мідосл.
Вихідний
Через 3 місяці
ців
ців
сяці
Групи
Норма – 0,21±0,02
0,115±0,01
0,122±0,01
0,117±0,01
0,113±0,01
0,108±0,01
Група порівняння
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
n = 24
p1>0,05
p1>0,05
p1>0,05
p1>0,05
0,185±0,01
0,197±0,02
0,195±0,01
0,193±0,02
0,120±0,01
Основна група
p>0,05
p>0,05
p>0,05
p>0,05
p<0,001
n = 25
p1<0,001
p1<0,001
p1<0,001
p1<0,001
p2 >0,1
p2<0,001
p2<0,001
p2<0,001
p2<0,001
При м іт ки : р – показник достовірності відмінностей від норми;
р1 – показник достовірності відмінностей від вихідного стану;
p2 – показник достовірності відмінностей від групи порівняння.
Оскільки фермент уреаза не виробляється соматичними клітинами і пробіотичними бактеріями,
а виділяється лише умовно-патогенною і патогенною мікрофлорою, то за рівнем активності цього
ферменту в ротовій рідині побічно судять про ступінь обсіменіння порожнини рота. Представлені

дані в таблиці 3 свідчать про підвищену (майже в 2
рази) активність уреази в ротовій рідині обох груп
(порівняння і основний) на вихідному етапі дослідження в порівнянні з нормальними значеннями.

Таблиця 3
Активність уреази в ротовій рідині дітей з бронхіальною астмою на різних етапах спостереження,
мк-кат/л (M±m)
Через 6 місяЧерез 12 місяЧерез 24 міТерміни
Вихідний
Через 3 місяці
ців
ців
сяці
досл.
Групи
Норма – 0,063±0,008
Група порів0,121±0,010
0,153±0,018
0,165±0,028
0,173±0,032
0,124±0,020
няння
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
n = 24
p1 >0,05
p1>0,05
p1>0,05
p1>0,05
0,075±0,09
0,081±0,011
0,073±0,009
0,084±0,010
0,138±0,026
Основна група
p>0,05
p>0,05
p>0,05
p>0,05
p<0,001
n = 25
p1<0,001
p1<0,005
p1<0,001
p1<0,003
p2 >0,05
p2<0,005
p2<0,001
p2<0,001
p2<0,001
При м іт ки : р – показник достовірності відмінностей від норми;
р1 – показник достовірності відмінностей від вихідного стану;
p2 – показник достовірності відмінностей від групи порівняння.
Через 3 місяці після початку лікування карієсу
у досліджуваних дітей з БА встановлено достовірне
зменшення активності уреази в ротовій рідині
тільки основної групи. При цьому досліджуваний
показник в групі порівняння достовірно перевищував норму (в 2 рази), а в ротовій рідині дітей основної групи, які додатково до санації отримували
ЛПК, активність уреази достовірно не відрізнялася
від норми (табл. 3).
Аналіз ротової рідини досліджених дітей через
півроку після санації виявив збільшення активності
уреази в ротовій рідині групи порівняння. Високі
значення цього маркера мікробного обсіменіння
ротової порожнини зареєстровані через 12 місяців.
А через 24 місяці активність уреази в ротовій рідині
дітей групи порівняння перевищувала вихідний рівень в 1,4 рази.
В основній групі, незважаючи на деяке збільшення цього показника через 6 місяців у порівнянні
з попереднім терміном, його значення все ж були

достовірно нижче відповідного рівня в групі порівняння (майже в 2 рази). Дослідження, проведені через 12 і 24 місяці, показали, що під впливом регулярного застосування ЛПК активність уреази в ротовій рідині дітей основної групи зберігалася
низькою і відповідала показнику у здорових дітей
(табл. 3).
Будь-які патологічні процеси супроводжуються зростанням рівня ендогенних перекисів ліпідів, які виступають в якості фактора, який ушкоджує і порушує структурну і функціональну організацію мембран. В ході процесу перекисного
окислення ліпідів (ПОЛ) утворюються діальдегіди
типу малонового (МДА), які є мутагенами і мають
виражену цитотоксичність. За рівнем МДА в біологічних об'єктах, зокрема в ротовій рідині, можна судити про ступінь ПОЛ в порожнині рота. Результати дослідження вмісту МДА, маркера ПОЛ, в ротовій рідині досліджуваних дітей з БА представлені
в таблиці 4.
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Таблиця 4
Вміст МДА в ротовій рідині дітей з бронхіальною астмою на різних етапах спостереження,
ммоль/л (M±m)
Через 6 міЧерез 12 міТерміни
Вихідний
Через 3 місяці
Через 24 місяці
сяців
сяців
досл.
Групи
Норма – 0,16 ± 0,02
0,24±0,02
0,29±0,03
0,28±0,02
0,26±0,03
Група порівняння
0,22±0,03
p<0,05
p<0,01
p<0,01
p<0,05
n = 24
p<0,05
p1>0,05
p1>0,05
p1>0,05
p1>0,05
0,24±0,02
0,18±0,02
0,16±0,02
0,14±0,01
0,15±0,02
Основна група
p<0,05
p>0,05
p>0,05
p>0,05
p>0,05
n = 25
p2 >0,05
p1<0,05
p1<0,05
p1<0,05
p1<0,05
p2<0,05
p2<0,05
p2<0,05
p2<0,05
При м іт ки : р – показник достовірності відмінностей від норми;
р1 – показник достовірності відмінностей від вихідного стану;
p2 – показник достовірності відмінностей від групи порівняння.
З даних таблиці 4 видно, що вихідний рівень
МДА в ротовій рідині дітей обох груп підвищений
в 1,5 рази в порівнянні з нормою, що свідчить про
посилене утворення продуктів пероксидації в порожнині рота при цьому. Через 3, 6, 12 і 24 місяці в
групі порівняння достовірного зниження цього показника не спостерігалося. В основній групі мало
місце поступове зниження цього показника і через
2 роки вміст МДА в 1,7 рази був нижче ніж в групі
порівняння і відповідав значенням норми.

У таблиці 5 наведені результати дослідження
протеолітичного ферменту еластази в ротовій рідині дітей з БА. Ступінь активності еластази відображає інтенсивність запальних процесів в порожнині рота. Проведення санації несуттєво вплинуло
на активність еластази в ротовій рідині дітей групи
порівняння. Надалі протягом 12 місяців спостереження активність еластази в ротовій рідині дітей
групи порівняння була високою і відповідала вихідному рівню, в 2 рази перевищуючи норму (табл.
5).
Таблиця 5
Активність еластази в ротовій рідині дітей з бронхіальною астмою на різних етапах спостереження,
мккат/л (M±m)
Через 6 міЧерез 12 міТерміни
Вихідний
Через 3 місяці
Через 24 місяці
сяців
сяців
дослідж.
Групи
Норма – 0,55 ± 0,06
1,08±0,02
1,15±0,03
1,18±0,02
1,17±0,03
Група порівняння
1,10±0,03
p<0,05
p<0,01
p<0,01
p<0,01
n = 24
p<0,05
p1>0,05
p1>0,05
p1>0,05
p1>0,05
1,12±0,02
0,65±0,02
0,55±0,02
0,60±0,01
0,65±0,02
Основна група
p<0,05
p>0,05
p>0,05
p>0,05
p>0,05
n = 25
p2 >0,05
p1<0,05
p1<0,05
p1<0,05
p1<0,05
p2<0,05
p2<0,05
p2<0,05
p2<0,05
При м іт ки : р – показник достовірності відмінностей від норми;
р1 – показник достовірності відмінностей від вихідного стану;
p2 – показник достовірності відмінностей від групи порівняння.
В основній групі дітей з БА проведення лікувально-профілактичних заходів призвело до зменшення активності еластази практично в 2 рази вже
через 3 місяці і практично залишалось на цьому рівні протягом 2 років спостереження (табл. 5).
Проведені біохімічні дослідження ротової рідини у дітей з БА в процесі комплексного стоматологічного лікування свідчить про достатньо високу
ефективність запропонованої лікувально-профілактичної терапії.
Висновки. Проведена лікувально-профілактична терапія при комплексному стоматологічному
лікуванні дітей з БА призвела до значного покращення показників антимікробного захисту в ротовій рідині (активність лізоциму), а також антиоксидантного захисту (активність каталази), нормалізації активності уреази, маркера ПОЛ МДА та

еластази, що відображають запальні процесі в порожнині рота.
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INFLUENCE OF VARIOUS DESIGNS OF FIXED ORTHODONTIC TECHNIQUES ON THE STATE
OF BONE TISSUE ALVEOLAR PROCESS AND MUCOSAL EPITHELIUM UNDER
EXPERIMENTAL CONDITIONS
Анотація.
Заміщення дефектів зубних рядів при втраті постійних зубів є частиною комплексних заходів санації
ротової порожнини у всі вікові періоди. При лікуванні адентії різної етіології ортодонтичне лікування необхідне в багатьох випадках, а при можливості закриття дефектів зубних дуг цей метод може стати єдиним
для реабілітації пацієнтів, який не потребує надання надалі ортопедичної допомоги. Метою нашої роботи
стало визначення впливу різних конструкцій незнімної ортодонтичної техніки на стан кісткової тканини
та епітелію слизової оболонки ротової порожнини в експерименті. Для вирішення поставленої мети нами
було проведено дослідження на 36 кролях-самцях голландської породи віком 6 місяців (по 12 тварин у 3
групах).
Abstract.
Replacement of dentition defects in case of loss of permanent teeth is part of comprehensive measures of oral
cavity rehabilitation in all age periods. In the treatment of adentia of various etiologies, orthodontic treatment is
necessary in many cases, and if it is possible to close defects in the dental arches, this method may become the
only one for the rehabilitation of patients who do not need further orthopedic care. The aim of our work was to
determine the effect of various designs of fixed orthodontic equipment on the state of bone tissue and epithelium
of the oral mucosa in the experiment. To achieve this goal, we conducted a study on 36 male rabbits of the Dutch
breed aged 6 months (12 animals in 3 groups each).
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Заміщення дефектів зубних рядів при втраті
постійних зубів є частиною комплексних заходів
санації ротової порожнини у всі вікові періоди. Потреба ортопедичної реабілітації як методу профілактики та лікування деформацій та дефектів зубних
рядів доведена як науковцями, так і практикуючими лікарями різних країн [1-4].
При лікуванні адентії різної етіології ортодонтичне лікування необхідне в багатьох випадках, а
при можливості закриття дефектів зубних дуг цей
метод може стати єдиним для реабілітації пацієнтів, який не потребує надання надалі ортопедичної
допомоги [5-8].
На теперішній час в умовах сучасної ринкової
економіки істотно зросли вимоги пацієнтів до високої якості надання стоматологічної допомоги, і,
особливо, до ортодонтичного лікування [9-11].
Однак застосування сучасної незнімної ортодонтичної техніки (НОТ), яка використовується
при лікуванні адентії зубів та зубощелепних аномалій, нерідко призводить до травмування тканин пародонту, зокрема ясенного краю, та сприяє розвитку запалення в периапікальному та альвеолярому
відділах пародонту [14-15]. Так, епітелій слизової
оболонки ротової порожнини більше за інші тканини ротової порожнини схильний до трансформації під дією зовнішніх чинників. Довготривала ішемія здатна призводити до гіпоксичних змін, іноді
навіть із виникненням зон некрозу слизової оболонки [12]. Досить чутливою до гіпоксично-ішемічних впливів є також кісткова тканина [13]. Ці про-

цеси призводять до активації остеокластів, стимулюють процеси резорбції кістки, пригнічують синтетичну активність остеобластів та регенеративні
процеси.
Таким чином, запальний процес, який пролонгований у часі, залучає як тканини зубів, так і періодонт. При цьому ступінь ускладнень напряму залежить від конструкції НОТ та методу її фіксації.
Велика кількість побічних дій використання НОТ
потребує безпечних ефективних методів та схем лікування.
Тому метою нашої роботи стало визначення
впливу різних конструкцій НОТ на стан кісткової
тканини та епітелію слизової оболонки ротової порожнини в експерименті.
Матеріали та методи дослідження. Для вирішення поставленої мети нами було проведено дослідження на 36 кролях-самцях голландської породи
віком 6 місяців (по 12 тварин у 3 групах). Всі досліджувані тварини були розподілені на три групи та в
кожній групі на верхню щелепу встановлювалися
брекет-системи (рис. 1) При цьому в першій групі
тваринам встановлювали брекет-систему та не виконували більше ніяких дій; в другій групі після обрізання та пломбування кореня одного різця (рис. 2)
для переміщення застосовували традиційний метод
встановлення НОТ (мікроімплантат та еластична
тяга), а в третій – авторський метод, розроблений з
використанням пружини та імплантату (z-подібна
НОТ, рис. 3). Контрольна група тварин представлена інтактними тваринами, яким не встановлювалася НОТ та не проводилось жодних маніпуляцій.

Рис. 1. Встановлення незнімної ортодонтичної техніки експериментальним тваринам.
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Рис. 2. Переміщення зубу стандартним способом.

Рис. 3. Переміщення зубу власним запропонованим способом.
Кролі виводились з експерименту на 5-ту та
20-ту добу відповідно до загальноприйнятих міжнародних біоетичних стандартів проведення досліджень на тваринах.
Після виведення тварин з експерименту тканини пародонту фіксували в 10 % розчині формаліну і після рутинної проводки виготовляли зрізи,
які на наступних етапах фарбували гематоксиліном
та еозином, за ванн Гізоном, за Рего.
Мікропрепарати вивчали за допомогою
«Olympus DP-soft version 3.2», за допомогою якої і
проводилось морфометричне дослідження.
Результати дослідження та їх обговорення.
При огляді ротової порожнини тварин, яким лише
встановлювалася НОТ та не призначалось жодного
наступного ортодонтичного лікування привертала
увагу виражена блідість слизової оболонки, часто
вона була потоншена, подекуди з ділянками ерозивних змін та виразковими дефектами. При доторкуванні шпателем слизова оболонка кровоточила.
Стан кісткової тканини та епітелію у даній
групі тварин, як на 5-ту, так і на 20-ту добу, був гіршим в порівнянні з контрольною та третьою групою, але кращим в порівнянні з другою.

В другій групі тварин, де переміщення різця
було за допомогою традиційного методу встановлення НОТ (мікроімплантат та еластична тяга), як
маргінальна, так і альвеолярна частина ясен були
вислані багатошаровим плоским зроговілим епітелієм з вираженими процесами кератинізації. Межа
між усіма шарами епітелію була згладжена, а також
спостерігалось витончення як базального, так і шипуватого і зернистого шарів. Клітини зернистого
шару мали веретеноподібну форму, орієнтовані паралельно, в своїй цитоплазмі містили велику кількість включень кератогіалину, які заповнюють
практично всю клітину.
Клітини шипуватого шару візуалізувались великими за розмірами за рахунок збільшення як
ядра, так і цитоплазми. Вони відрізнялись варіабельністю форми, яка змінюється в залежності від місця локації клітини: в поверхневих шарах вони веретеноподібні, потім стають ромбовидними, а ядра
їх гіперхромні та цитоплазма базофільна. Разом з
формою змінюється і просторова орієнтація клітин
від горизонтальної у поверхнево розташованих до
вертикальної в області базальної мембрани. Базальна мембрана різко потовщена (рис. 4).
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Рис. 4. Гіперхромні ядра базальних клітин. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Збільшення х400.
Визначаються активні процеси резорбції кістки при вивченні матеріалу альвеолярного відростку. Трабекулярна сітка розріджена, деякі трабекули сліпо закінчуються. На поверхні визначаються
клітини з гіперхромним ядром та «гофрованою» поверхнею – остеобласти у великій кількості. Остеобласти знаходяться в лакунах, проте часто спостерігаються порожні, дилятовані лакуни. Компактна кісткова
тканина
має
остеонну
будову.
Спостерігаються також процеси резорбції, добре
виражені в пластинках остеому. Кровоносні судини
в Гаверсових каналах із слідами мікротромбів.
Цікавим є факт, що описані зміни спостерігалися як на 5-ту, так і на 20-ту добу дослідження.
У третій групі тварин, яким переміщення різця
здійснювали за допомогою власно розробленої методики з використанням пружини та імплантату (zподібна НОТ) зміни були більш виражені при дослідженні на 20- ту добу. При вивченні зразків матеріалів на 5 добу так само, як і в попередній групі, в
слизовій оболонці спостерігались зміни, але незначні, що пов’язані із стимулюваннями процесів кератинізації та в кістковій тканині також були резорбтивні зміни, пов’язані з активацією остеокластів
та пригніченням остеобластної активності.
Однак навіть при зовнішньому огляді порожнина роту виглядала блідо-рожевою, вологою, чис-

тою, а при доторкуванні шпателем майже не кровоточила. Звертає на себе увагу, що при гістологічному дослідженні максимально наближеною до
групи тварин, яким не проводилося будь-яких маніпуляцій, були тварини, яким встановлювалась zподібна НОТ власної конструкції з використанням
пружини та мікроімплантату. У цьому випадку слизова оболонка ясен була представлена багатошаровим плоским нероговіючим епітелієм з добре вираженими зернистим, шипуватим і базальним шаром.
Зернистий шар утворений 3-4 рядами клітин, що
мають веретеноподібну форму та однаковий паралельний напрямок.
В цитоплазмі було виявлено мізерну кількість
зерен кератогіалину. Ядра були добре виражені,
мали овальну форму. Клітини шиповатого шару
були досить великих розмірів, цитоплазма світлого
кольору, плазматична мембрана добре виражена.
Клітини базального шару також великі за розміром,
з гіперхромними великими округлими ядрами,
Процеси резорбції кісткової тканини не були
виражені. Трабекулярна сітка добре виражена, розгалужена. Сусідні трабекули часто анастомозують
між собою. Остеобласти знаходяться в лакунах, повністю повторюючи форму клітин, мають добре розвинуті цитоплазматичні відростки, гіперхромні
ядра та базофільну цитоплазму (рис. 5).
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Рис. 5. Рівномірно розташовані трабекули кісткової тканини. Модифікована реакція за Маллорі. Збільшення х 40.
Таким чином, в ході даного дослідження встановлено, що ортодонтичне лікування шляхом переміщення зубу за допомогою традиційної НОТ (мікроімплантат та еластична тяга) неминуче призводить до ішемічних змін слизової оболонки
порожнини роту з розвитком процесів кератинізації
епітелію та резорбції кісткової тканини. Інтенсивність цих процесів однакова протягом всього періоду носіння НОТ, як на 5-ту, так і на 20-ту добу.
Спостерігається навіть посилення до 20-ї доби. Однак при переміщенні зубу розробленим нами методом з використанням пружини та імплантату (z-подібна НОТ) не спостерігалось виражених ознак ішемії як при візуальному огляді, так і при
мікроскопічному дослідженні епітелію та кісткової
тканини.
Висновки. Використання традиційної конструкції НОТ (мікроімплантат та еластична тяга)
призводить до погіршення стану епітелію слизової
оболонки порожнини роту, резорбтивних змін кісткової тканини альвеолярного відростку, як на п’яту,
так і на 20-ту добу у досліджуваній групі кролів.
Найбільш ефективним методом ортодонтичного лікування є використання власно розробленої конструкції z-подібної НОТ. Застосування саме пружини та мікроімплантату в розробленій нами конструкції НОТ призводить до зменшення негативного
впливу на стан епітелію слизової оболонки, при
цьому не спостерігається розвитку ішемії та некрозу слизової оболонки порожнини роту. Після використання НОТ з використанням пружини та імплантату на 20-ту добу стан слизової оболонки порожнини рота близький до інтактної групи тварин.
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Аннотация.
На сегодняшний день хорошо известно, что нервные стволовые клетки находятся в головном мозге
большинства взрослых млекопитающих, включая человека, и что нейрогенез действительно происходит
на протяжении всей жизни. Вскоре было обнаружено, что процесс взрослого нейрогенеза очень чувствителен к факторам окружающей среды и патологическим условиям, в том числе процессам нейровоспаления. Цель данной работы состояла в изучении реактивных изменений и уровня пролиферации клеток в
нейрогенных нишах в ответ на ЛПС.
Мы установили, что интраперитональные инъекции ЛПС в концентрации 50 мкг/кг спустя 1 час не
приводят к количественному изменению Iba1+ микроглиальных клеток в гиппокампе и боковых желудочках мозга мыши. Установлено значимое снижение Ki67+ клеток в субгранулярном слое зубчатой извилине
гиппокампа, однако, не было выявлено статистически значимых изменений Ki67+ клеток в субвентрикулярном слое боковых желудочков. У S100b+ астроцитов реактивные изменения отсутствуют, исходя из
результатов оценки интенсивности флуоресценции.
Abstract.
It is well known today that neural stem cells are found in the brain of most adult mammals, including humans,
and that neurogenesis does occur throughout life. It was soon discovered that the process of adult neurogenesis is
very sensitive to environmental factors and pathological conditions, including processes of neuroinflammation.
The aim of this work was to study reactive changes and the level of cell proliferation in neurogenic niches in
response to LPS.
We found that intraperitoneal injections of LPS at a concentration of 50 μg / kg after 1 hour did not lead to a
quantitative change in Iba1 + microglial cells in the hippocampus and lateral ventricles of the mouse brain. There
was a significant decrease in Ki67 + cells in the subgranular layer of the dentate gyrus of the hippocampus, however, there were no statistically significant changes in Ki67 + cells in the subventricular layer of the lateral ventricles. There are no reactive changes in S100b + astrocytes, based on the results of the assessment of fluorescence
intensity.
Ключевые слова: нейрогенез, липополисахарид, воспаление, глиальные клетки, нейровоспаление,
микроглия, астроциты.
Key words: neurogenesis, lipopolysaccharide, inflammation, glial cells, neuroinflammation, microglia, astrocytes.
Нейровоспаление — это иммунный ответ на
травма- или патоген-ассоциированные молекулярные паттерны в нервной системе, который включает активацию глии [1]. Нейровоспаление считается ключевым фактором, способствующим когнитивным нарушениям и нейродегенеративным
заболеваниям [2].
Введение ЛПС - один из наиболее часто используемых и хорошо изученных способов вызвать

воспаление как в ЦНС, так и на периферии. ЛПС
передает сигналы главным образом через Толл-подобный рецептор 4 (TLR-4), который расположен
на микроглии, астроцитах и эндотелиальных клетках в ЦНС [3], [4].
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Материалы и методы
Объект исследования
Две группы животных, по семь особей в каждой (самцы и самки мышей; масса тела 25-30 г, возраст – 3 месяца). Животных содержали в стандартных клетках, при свободном доступе к пище и воде,
световом режиме 12С:12Т и температуре 21 ± 2 °С.
Интраперитональные инъекции ЛПС
Мышам вводили ЛПС (E. coli 026:B6) внутрибрюшинно в концентрации 50 мкг/кг. Контрольной
группе мышей вводили физиологический раствор
(NaCl 0,9%) в объеме 50 мкл.
Исследование реактивности клеток гиппокампа
Через час после инъекции была проведена декапитация животных, образцы мозга мышей были
выделены. Мозг был залит 5% агарозным гелем в
специальной форме. Срезы толщиной 50 мкм готовили на вибратоме, далее их окрашивали. Для окрашивания брали 1 серию срезов из каждого мозга,
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заменяли PBS на раствор, который содержал 5%
BSA и PBST 0,3%. После срезы инкубировали вначале с первичными антителами (72 часа), затем со
вторичными антителами (24 часа). Был приготовлен раствор BSA 1%, PBST 0,3%, NaN3 0,01% объемом 28 мл в данном растворе были разведены первичные антитела. Затем срезы были инкубированы
со вторичными антителами. Сканирование образцов выполняли на флуоресцентном микроскопе
Zeiss Axio Imager (Zeiss, Германия). Статистическую обработку проводили в GraphPad PRISM 8
(GraphPad, США).
Результаты
Количественный анализ пролиферирующих
клеток в гиппокампе и боковых желудочках
мыши в ответ на ЛПС
На рисунке 1 представлены микрофотографии
гиппокампа мыши на которых обозначены Ki-67+
клетки нейрогенеза.

Рисунок 1 – Пролиферирующие клетки в области зубчатой извилины гиппокампа мыши. Белые стрелки
указывают на Ki67+ клетки. DG – зубчатая извилина, Hilus – хилус, GCL – гранулярный слой, SGZ –
субгранулярная зона. Масштаб – 100 мкм (А), 20 мкм (Б)
Проведенный подсчет пролиферирующих клеток, окрашенных на Ki-67+, в зубчатой извилине
гиппокампа показало наличие статистически значимых различий между контрольной и экспериментальной группами, при использовании параметрического анализа (t-критерий Стьюдента p = 0,008).

Следовательно, введение ЛПС в концентрации
50 мкг/мл через 1 час приводит к снижению нейрогенеза в зубчатой извилине гиппокампа.
На рисунке 4 представлены микрофотографии
желудочков мозга мыши, на которых обозначены
Ki-67+ клетки нейрогенеза.

Рисунок 3 – Клетки пролиферации в субвентрикулярной зоне желудочков мыши. Белые стрелки указывают на Ki67+ клетки. LV – боковой желудочек, SVZ – субвентрикулярная зона. Масштаб – 100 мкм (А),
20 мкм (Б)
Проведенный подсчет пролиферирующих клеток, окрашенных на Ki-67+, в субвентрикулярной
зоне желудочков не показал наличие статистически

значимых различий между контрольной и экспериментальной группами, при использовании параметрического непарного анализа (t-критерий Стьюдента p = 0,9506). На основе полученных данных
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можно сделать вывод, что ЛПС через один час не
приводит к изменениям числа пролиферирующих
клеток в исследуемой зоне.
Количественный анализ микроглии в гиппокампе и боковых желудочках мыши в ответ на
ЛПС
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На Рисунке 2 представлены микрофотографии
гиппокампа мыши, на которых обозначены Iba1+
клетки микроглии.

Рисунок 5 – Иммунореактивность к маркеру Iba1+ в области зубчатой извилины гиппокампа мыши. Белые стрелки указывают на Iba1+ клетки. DG – зубчатая извилина, Hilus – хилус, GCL – гранулярный
слой, SGZ – субгранулярная зона. Масштаб – 100 мкм (А), 20 мкм (Б)
Статистическая обработка данных по количественному анализу микроглиальных клеток в гиппокампе не показала статистически значимых различий, при использовании параметрического непарного анализа (t-критерий Стьюдента p = 0,8124).

Таким образом, введение ЛПС не приводит к изменению количества микроглиальных клеток.
Далее был выполнен подсчет в субвентрикулярном слое боковых желудочков. На Рисунке 4
представлены микрофотографии боковых желудочков, где обозначены Iba1+ клетки.

Рисунок 7 – Микроглия в области боковых желудочках мыши. Белые стрелки указывают на Iba1+
клетки. LV – боковой желудочек, SVZ – субвентрикулярная зона. Масштаб – 100 мкм (А), 20 мкм (Б)
Статистический анализ не выявил значимых
различий между контрольной и экспериментальной
группами. Следовательно, не происходит изменения пролиферации Iba1+ микроглиальных клеток
через 1 час после интраперитональной инъекции
ЛПС в концентрации 50 мкг/кг (t-критерий Стьюдента p = 0,8825).

Анализ уровня флуоресценции астроцитов в области нейрогенных ниш в ответ на ЛПС
Был оценен уровень относительной интенсивности флуоресценции по отношению к контрольным образцам (Рисунок 13). Оценка интенсивности
флуоресценции показал, что при введении ЛПС
уровень S100b+ клеток в зубчатой извилине гиппокампа не имеет статистически значимых изменений.
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Рисунок 9 – Интенсивность флуоресценции S100b+ клеток на фронтальных срезах
гиппокампа мыши спустя 1 час после введения ЛПС в концентрации 50 мкг/кг, t-тест
Аналогично была оценена интенсивность флуоресценции в области боковых желудочков мозга
мыши. Статистический анализ уровня относительной интенсивности флуоресценции в боковых же-

лудочках не показал наличие статистически значимых различий (p>0,3, критерий Манна-Уитни)
между контрольной и экспериментальной группами (Рисунок 15).

Рисунок 10 – Интенсивность флуоресценции S100b+ клеток на фронтальных срезах
гиппокампа мыши спустя 1 час после введения ЛПС в концентрации 50 мкг/кг, тест Манна-Уитни
Следовательно, введение ЛПС в концентрации 50 мкг/кг через час не приводит к изменению S100b+ клеток в исследуемой области мозга
Обсуждение результатов
По результатам проведенного исследования
было выявлено снижение количества НСК, вероятно, это связано с изменениями реактивного фенотипа глиальных клеток. Это требует дальнейших
исследований. Не было обнаружено изменений количества НСК в латеральных желудочках. Количество микроглиальных и астроцитарных клеток
осталось на том же уровне, следовательно, не происходит изменения пролиферации и миграции глиальных клеток на раннем этапе провоспалительного ответа.
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PEDAGOGY
COLLECTIVISM AND THE COMPETITIVE NATURE OF THE FORMS OF EDUCATIONAL
ACTIVITY
Sevinj Jabrayilzadh Jamil- Jahid
Assoc.prof.
Azerbaijan. Baku
For example of an improving educational activity can be used lesson modeling as shown below:
Lesson type: lesson in learning new material.
Lesson type: presentation lesson.
Main method: explanatory and illustrative.
Keywords. cognitive interest, motivation, Primary consolidation
The purpose of the lesson:
• systematization of knowledge on the topic "Pedagogical aspects of the beginning of the course of informatics (Collectivism and the competitive nature of the
forms of educational activity, the generator of marks:
computer or teacher, safety engineering)";
• identification of the best erudites in knowledge
of the pedagogical aspects of the beginning of the computer science course among students;
• increasing the educational level of schoolchildren and the level of their readiness to continue their
education using ICT.
Lesson objectives:
• development of cognitive interest, motivation to
study computer science;
• development of logical thinking, the ability to
draw conclusions and generalizations.
• studying the pedagogical aspects of starting a
computer science course
Lesson plan:
1. Organizational stage (greeting, checking attendees, filling out the journal) - (5 min).
2. Motivational stage (entry into the topic) - (7
min).
3. Explanation of the new material - (20 min).
4. Initial consolidation of knowledge and self-assessment - (8 min).
5. Summing up. Homework - (5 minutes).
During the classes:
1. Organizational stage
2. Motivational stage (entering the topic)
What is a computer lab? What's in this office?
How do you behave in the computer class? What can
and cannot be done?
3. Explanation of the new material
A computer class is a special room equipped with
computers united into a single network and designed
for training in working with a personal computer.
Basic equipment of an informatics office:
• Computers (workstation)
• Server (teacher computer)
• The local network
• Switch
• Printer or MFP
• Projector
• Interactive whiteboard
• Reliable power supply
Security measures in the computer class

• Persons who have passed this safety instruction
and rules of conduct, medical examination and have no
contraindications for health reasons are allowed to
work in the computer class;
• The work of students in the computer class is allowed only in the presence of a teacher;
• During classes, unauthorized persons may be in
the classroom only with the permission of the teacher;
• During breaks between lessons, a compulsory
ventilation of the computer room is carried out with the
obligatory exit of students from the class;
• Remember that each student is responsible for
the health and safety of their workplace and equipment.
Before starting work, you must:
• Make sure that there are no visible damages at
the workplace;
• Place notebooks, teaching aids on the table so
that they do not interfere with the work on the computer;
• Take the correct working posture;
• Look at the indicator of the monitor and the system unit and determine whether the computer is on or
off. Move the mouse if the computer is in a power saving state, or turn on the monitor if it has been turned off.
When working in a computer class, it is strictly
prohibited:
• Be in class in outerwear or wet clothes;
• Putting clothes and bags on tables;
• Be in class with drinks and food;
• Located on the side or behind the switched on
monitor;
• Connect or disconnect cables, touch connectors,
wires and sockets;
• Move computers and monitors;
• Open the system unit;
• Touch the monitor screen;
• Turn on and off computers yourself;
• Attempt to independently eliminate equipment
malfunctions;
• Block ventilation openings on the system unit
and monitor;
• Hit the keyboard, aimlessly press the keys;
• Putting books, notebooks and other things on the
keyboard, monitor and system unit;
• Delete and move other people's files;
• Use floppy disks, CDs, DVDs, USB flash drives
without teacher's permission. If such permission has
been obtained, then before starting work it is necessary
to check them for VIRUS using anti-virus programs;
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• Bring and launch computer games;
• Work when you feel unwell;
• Get up without the permission of the teacher
from their seats when visitors enter;
• Interfere with the work of other students and the
teacher.
• Strictly comply with safety and health regulations during work.
In a computer class you need:
• Follow the teacher's commands, during emergencies, act according to the rules set out above and be sure
to contact the teacher.
• Do not run, jump, or fight while in this room.
• Always come to the office only in changeable
shoes and without outerwear.
• Work only with clean, dry hands.
• Do not place any objects on computer devices
(monitor, system unit, keyboard, mouse, etc.).
• Do not eat in the office, including at workstations
near computers.
• At the computer, perform only those tasks that
are suggested by the teacher.
• Do not install any configuration on the computer
without the teacher's permission.
• Do not use your floppy disks and CDs without
the teacher's permission.
• Close all computer windows and programs before finishing their work, shutting down the computer.
• Compliance with all of the above recommendations for organizing the educational process using computers and technical teaching aids should help maintain
an optimal level of performance and functional state of
the body, throughout all school sessions and complete
safety for their life and health.
While in the computer class, students are required
to:
• Observe silence and order;
• Fulfill the requirements of the teacher;
• While in the network, work only under your
name and password;
• Observe the operating mode;
• If there is pain in the eyes, a sharp deterioration
in visibility, inability to focus or focus on focus, pain in
the fingers and hands, increased heart rate, immediately
leave the workplace, report the incident to the teacher
and consult a doctor;
• After finishing work, close all active programs
and shut down the computer correctly;
• Leave the workplace clean, in a certain order
adopted in the computer science office.
Working at a computer, you must follow the rules:
• Distance from the screen to the eyes - 70 - 80 cm
(arm's length);
• Vertically straight back;
• The shoulders are lowered and relaxed;
• Feet on the floor and not crossed;
• Elbows, wrists and hands at the same level;
• Elbow, hip, knee, ankle joints at right angles.
REMEMBER
• Persons who have passed a medical examination
and full instructions are allowed to work in the informatics office.
• You can work only on working computers.
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• Know the rules of operation of the equipment
used.
• Know how to properly turn on and off the equipment.
• Before turning on the general power supply,
check the initial position of all switches and turn them
off if they are on.
• Do not allow the equipment to be disassembled,
both during operation and after it.
• Do not turn on computers without the teacher's
permission.
• After turning on the computer, check the stability
and clarity of the image on the monitor screen.
The duration of work with computers should not
exceed:
• for 1st grade students 10 minutes;
• for students in grades 2-5 15 minutes;
• for students in grades 6-7 20 minutes;
• for students in grades 8-9 25 minutes;
• for students in grades 10-11 - with two lessons of
informatics in a row, at the first - 30 minutes, at the second - 20 minutes, after which, during the break, perform special exercises that relieve visual fatigue.
• In case of short circuit: sparks, burning smell,
turn off the power supply and inform the teacher about
it.
• If you feel unwell, headache, dizziness, etc., stop
working and inform the teacher about it.
• Do not touch the connectors and connecting cables of the equipment.
• It is forbidden to use water and foam extinguishers to extinguish equipment that has ignited, as these
agents are current conductors and, therefore, can cause
a short circuit and shock the person doing the extinguishing.
• In the event of a fire, it must be extinguished using primary means, which include: sand, fire-fighting
cloth, manual chemical fire extinguishers (air-foam,
carbon dioxide, bromoethyl, powder) and fire-fighting
equipment.
4. Primary consolidation of knowledge and selfassessment
Theoretical tasks:
1. "Computer class" is
a) an office where computers are located
b) a cabinet for games only
c) a special room equipped with computers connected into a single network and intended for training
in working with a personal computer.
2. In the computer class, you can:
a) run, jump, fight
b) be in class with drinks and food
c) work only with clean dry hands
3. The computer class should have the following
equipment (multiple answers):
a) laptop
b) computer
c) computer mouse
d) scanner
e) printer
f) headphones
Assessment:
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• Poorly mastered the material, answered the questions incorrectly - 2
• I learned the material well, found it difficult to
answer the questions - 3
• Well mastered the material, answered questions
with the help of a teacher - 4
• I learned the material well, independently and
correctly answered the questions - 5
5. Summing up the lesson
1. What is a "computer class"?
2. What can you do in a computer lab?
3. What cannot be done in the computer class?
Homework
1. When working in a computer class, it is strictly
prohibited:
a) fulfill the teacher's requirements
b) if you feel unwell, headache, dizziness, etc.,
stop work and inform the teacher about it
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c) delete and move other people's files
2. Select the wrong statement:
a) when working with a computer, you must take
the correct working posture
b) in the computer class you can eat and make
noise
c) there must be a computer in the computer class
3. Set the correspondence:
The duration of work with computers should not
exceed:
a) for 1st grade students 1) 20 minutes;
b) for students in grades 2-5 2) 10 minutes
c) for students in grades 6-7 3) 25 minutes
d) for students in grades 8-9 4) 15 minutes
e) for students in grades 10-11 5) 20-30 minutes
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AGRICULTURAL SCIENCES
УДК 637.146.2
КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ИХ МЕСТО В
РАЦИОНЕ ЧЕЛОВЕКА
Семенова А.А.,
студентка 2 курса факультета перерабатывающих технологий
Кирилюк Т.Н.,
студентка 4 курса факультета перерабатывающих технологий
FUNCTIONAL DAIRY PRODUCTS, THEIR PLACE IN THE HUMAN DIET
Semenova A. A.,
2nd year student of the Faculty of Processing Technologies
Kirilyuk T. N.,
4th year student of the Faculty of Processing Technologies
Аннотация: в статье рассмотрены кисломолочные продукты, как продукты функционального назначения. Описаны полезные свойства кисломолочных продуктов и их составляющие в функциональном питании.
Abstract: the article considers fermented milk products as functional products. The useful properties of fermented milk products and their components in functional nutrition are described.
Ключевые слова: кисломолочные продукты, пробиотики, пребиотики, молочнокислые бактерии,
продукты функционального назначения.
Keywords: fermented milk products, probiotics, prebiotics, lactic acid bacteria, functional products.
Издавна молоко и молочные продукты занимали важное место в питании человека. Регулярное
и сбалансированное употребление молока и молочных продуктов снабжает организм человека белками, жирами, углеводами, минеральными веществами и витаминами[1]. Одним их уникальных
свойств молока является способность к сквашиванию, в результате чего из молока животных разных
видов стали производить кисломолочные продукты, в основе производства которых лежит процесс ферментации. Большой спектр кисломолочных продуктов объясняется различными технологическими процессами, выбором исходного сырья
и видов кисломолочных бактерий.
Кисломолочные продукты обладают высокой
пищевой ценностью, диетическими и лечебными
свойствами. В их состав входят важные биологически-активные вещества, молочнокислые бактерии,
витамины А и группы В, а так же большое количество микро и макроэлементов[3]. Регулярное употребление кисломолочных продуктов нормализует
работу пищеварения, оказывает антибактериальное
действие, повышает прочность костей и повышает
иммунитет. Наибольшую популярность в мире получили такие кисломолочные продукты и напитки
такие как, творог, творожные изделия, сметана, кефир, простокваша, кумыс, йогурт.
Жизнь современного человека окружена рядом
неблагоприятных факторов, которые приводят к
снижению иммунитета, нарушению функций пищеварения, увеличения числа людей страдающих
аллергией, сахарной диабетом и другими заболеваниями. Поэтому рациональное и сбалансированное
питание является важным условием для оптималь-

ного физического и умственного развития человека, поддержания его высокой работоспособности, повышения способности организма противостоять воздействию неблагоприятных факторов
внешней среды.
В настоящее время в науке о питании получило
развитие новое направление - функциональное питание. Под продуктами функционального назначения понимаю продукты в состав которых входят
пищевые ингредиенты, которые благоприятно воздействуют на организм человека. Такие продукты,
следует регулярно употреблять в рацион с целью
повышения сопротивляемости организма к болезням и улучшению протекания физиологических
процессов. К основным функциональным продуктам относятся натуральные соки и напитки, молочные продукты, растительные жиры и природные
злаки.
Кисломолочные напитки - это продукты функционального назначения. Они являются ценными
источниками кальция и рибофлавина, функциональные свойства которых повышают добавление
витаминов А, D, E, в-каротина и минеральных веществ, а также пищевых волокон и бифидобактерий[2].
Пробиотики и пребиотики, пищевые волокна,
витамины и минеральные вещества относят к числу
физиологически функциональных пищевых ингредиентов. Пробиотиками являются препараты и продукты питания, в состав которых входят вещества
микробного и немикробного происхождения. Они
восстанавливают и поддерживают микрофлору кишечника, снижают уровень холестерина в крови а
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также являются источником незаменимых аминокислот. Также пробиотическими свойствами обладают различные виды бифидо- и лактобактерий.
Пищевые добавки немикробного происхождения получили название - пребиотики. Они не перевариваются в кишечнике человека, но оказывают
благоприятное воздействие на его организм через
селективную стимуляцию роста и активность микрофлоры.
Максимальный физиологический эффект достигается при комбинации пробиотиков и пребиотиков.
Одной из основных категорий функциональных продуктов являются кисломолочные продукты, содержащие бифидобактерии. Лакто- и бифидобактерии способствуют нормализации микробиоценоза кишечника и повышению иммунного
статуса организма человека.
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Таким образом, кисломолочные продукты являются незаменимыми продуктами функционального назначения рационе человека. Благодаря
своим пищевым и биологически ценным компонентам, они благоприятно воздействуют на организм
человека, нормализуя физиологически процессы,
активизируя защитные силы организма.
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