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Б і о л о г і я  т а  ф а р м а ц і я

Досягнення науки, техніки і виробництва другої поло-
вини XX ст�� дозволили ввести у практику нові патогене-
тично обгрунтовані перев’язувальні матеріали та засоби 
для лікування ран: протеолітичні ферменти іммобілізовані 
на матрицях (Гостищев В�� К��, 1986; Глянцев С�� П��, 1993), 
сорбційно-активні засоби (Адамян А�� А�� зі співавт��, 1989; 
Ерюхін І�� А��, 1990), перев’язувальні матеріали з пролонго-
ваною антимікробною активністю (Афіногенов Г�� Є�� зі спі-
вавт��, 1992; Капуцький В�� Є�� зі співавт��, 2000)�� З середини 
80-х рр�� ХХ ст�� почав стрімко збільшуватися асортимент 
«активних» перев’язувальних матеріалів, які сприяють 
створенню вологого ранового середовища, прискоренню 
росту грануляцій та міграції клітин епітелію [1, 15]�� 

Поступово розширюється й відповідний асорти-
мент лікарських форм (ЛФ)�� Поряд з рідкими (настої, 
відвари, настоянки, розчини), твердими (порошок) і 
м’якими формами (мазі, гелі, креми, лініменти) сьо-
годні успішно застосовуються покриття для ран, ос-
новним структурним елементом яких є еластична полі-
мерна плівка (гідрофобна та гідрофільна, не розчинна 
в ексудаті рани)�� Це своєрідна ЛФ для лікування па-
цієнтів із дефектом шкірного покриву внаслідок гній-
ної інфекції м’яких тканин�� Наприклад, властивості 
захисного покриття мають пов’язки Epigardi Duoderm 
(США), Opraflex (Німеччина), Sincrit (Чехія), котрі 
забезпечують щільний контакт з раною під час її за-
гоєння�� Можливі й аерозольні композиції, при нане-
сенні на рану яких через 1-2 хв утворюється покриття 
у вигляді плівки за рахунок випарювання розчинни-
ка: Acutola (Чехія), Nobecutan (Швеція), Лифузоль 
(Росія), Linquidoplast Т (Німеччина) [3]�� Покриття для 
ран, їх подальша розробка розглядається як сучасний 
напрямок в удосконаленні місцевого лікування�� Засто-
сування фіксуючих матеріалів для означених носіїв 
ЛЗ має багатоетапну історію – від фільтрувального 
паперу та марлевих серветок до різноманітних бага-
тошарових багатофункціональних наноматеріалів та 
перев’язувальних засобів [2, 14, 19]��

Упродовж стрімкого накопичення знань за основ-
ними природно-науковими дисциплінами сучасний 
арсенал місцевих засобів лікування ранового процесу 
сьогодні налічує декілька сотень�� Для процесу розроб-
ки та обґрунтування нових методів лікування ран 
відзначено значний прогрес у певному спрямуванні – 
наприклад, розробка мазей (Гафуров Д�� С��, 1985; Кро-
пичева М�� І��, 2003)�� Виявлена доцільність застосуван-
ня медичного озону в післяопераційному періоді для 
пригнічення активності ранової інфекції та створення 
умов переходу ранового процесу у фазу регенерації�� 
Наголошено, що застосування озонованих розчинів, 
мазей, озоно-кисневої суміші необхідно поєднувати 
з методами лікування, які дозволяють означеним ЛЗ 
проникати до глибоко розташованих тканин [2, 5]��

Накопичена інформація змушує вчених переглядати 
минулі традиційні погляди�� Йод, вивчення якого розпо-
чалося ще у 1811 р��, чинить виражену бактерицидну дію 

у молекулярному стані�� Проте його цитотоксичний ефект 
є неприпустимим�� Лідером серед сучасних похідних йоду 
стала його комбінація з полівінілпіролідоном (повідон-йод 
у вигляді розчину, мазі чи крему), здатна пригнічувати ріст 
мікрофлори у рані�� Є думка, що ера антисептиків у гнійній 
хірургії стала занепадати з появою перших місцевих форм 
антибіотиків�� З часом підходи до застосування й цих ЛЗ 
були переглянуті провідними фахівцями�� За численними 
даними клініцистів, вже до кінця 70-рр�� ХХ ст�� мутаген-
ний вплив антибіотиків на мікроорганізми, спричинив 
багато проблем у медицині: збільшення (майже вчетверо) 
мікробостійких штамів, зміни структури гнійних збудни-
ків і мікрофлори самої рани [9, 10]�� У літературі все часті-
ше з’являються рекомендації відносно нераціональності 
застосування антисептиків та антибіотиків для лікування 
ран без виражених ознак інфекції [14]��

Одним із варіантів рішення проблеми вибору між 
антисептиками та антибіотиками в лікуванні рано-
вого процесу є застосування зовсім інших хімічних 
речовин�� Мед, застосування якого відомо ще з анти-
чних часів, є – за словами Діоскорида – «золотом для 
гнойных ран и полостей»�� Вперше його позитивну ан-
тибактеріальну дію продемонстровано за 2000 р�� до 
відкриття бактерій як причини інфекцій [7, 13]�� Сьо-
годні антимікробний ефект меду (переважно завдяки 
осмотичній дії) підтверджений клінічно, в ряді країн 
успішно використовують апіпрепарати (мед, прополіс, 
перга, маткове молочко), що справляють потужний не 
лише місцевий, але й загальний вплив на організм по-
раненого�� Головні переваги меду (після фільтрування 
й γ-опромінення) та ЛЗ, виготовлених на його основі 
– високий бактерицидний ефект, відсутня цитоток-
сичність, гарні результати у випадках лікування ран 
різного генезу (здавлених, хронічних інфікованих, от-
риманих після опромінення) [5, 7]�� На жаль, проведе-
ний скринінг-аналіз виявив лише окремі повідомлення 
щодо позитивного впливу воску на рановий процес�� Не 
виявлено інформації стосовно результатів відповідно-
го лікування в комплексі з іншими ЛЗ і методами, від-
сутня порівняльна характеристика впливу на рану вос-
кових мазей у поєднанні з УФО-опроміненням рани, 
УВЧ-терапією та ультразвуком [17]��

На даний час чітко сформульовані основні задачі міс-
цевого багатокомпонентного патогенетичного лікування 
ран�� Вчені поступово визначилися, що при застосуванні 
місцевих засобів лікування обов’язково потрібно врахо-
вувати фазність перебігу ранового процесу внаслідок їх 
повної патогенетичної різноспрямованості: запалення (су-
динні зміни, очищення), регенерація, реорганізація рубця 
й епітелізація [3, 14]�� На жаль, на сьогодні не створено ЛЗ 
і методів, які є однаково ефективними для усіх трьох фаз 
ранового процесу [15]�� Одним із перспективних напрямків 
вважається розробка і застосування засобів багатокомпо-
нентної дії, які мають поєднувати бактерицидні властиво-
сті, високу дегідратаційну активність і стимуляцію реге-
нерації тканин [5]��


