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– кініни, а між 2,5-5,5 год�� – простагландини [4, 8]�� Ос-
кільки протизапальна активність 2% гелю на основі шо-
ломниці байкальської була найбільш вираженою через 3 
год, це може свідчити про вплив досліджуваного гелю на 
виділення простагландинів, що пояснюється зниженням 
проникності судинно-тканинних мембран та бар’єрною 
дією фенолів�� Також доведено, що на фоні застосування 
лікарських засобів, які містять у своєму складі феноли, 
значно зменшується ексудація та набряк за рахунок анта-
гонізму фенолів до кінінів, серотоніну та інших біологіч-
но-активних продуктів запалення [9]��

Отже, новий 2% гель на основі шоломниці байкаль-
ської за рахунок БАP, які входять до його складу (а 
саме, фенолів), здатний впливати на 2-у стадію запа-
лення – ексудацію, можливо, за рахунок опосередкова-
ного зменшення медіаторів запальної реакції (зокрема, 
простагландинів)��

При вивченні ранозагоювальних властивостей дослід-
жуваний гель наносили на рану 1 раз на добу протягом 20 
діб, а референс-препарат 2-3 рази на добу��

Відомо, що на 2-й стадії ранового процесу (6-14-а до-
ба) у рані відбуваються два основних процеси: колагені-
зація та інтенсивне збільшення кількості кровоносних і 
лімфатичних судин (заповнення порожнини рани новоут-
вореною тканиною) [1, 2]��

Проведені дослідження вказують на те, що загоєн-
ня лінійної рани було найбільш інтенсивним у групі 
тварин, яких лікували 2% гелем на основі шоломниці 
байкальської�� На 12-у добу дослідження відмічалося 
статистично достовірне зниження середнього розмі-
ру лінійної рани в 2 рази�� Одержані результати можна 
пояснити наявністю у складі шоломниці байкальської 
мікроелементів, таких як кальцій (80 мг/100 г) та калій 
(410 мг/100 г), які можуть опосередковано впливати на 
утворення колагену у фазі регенерації, для якої харак-
терним є зменшення кислотності, збільшення вмісту 
іонів са2+ і зменшення концентрації іонів К+, зниження 
загального обміну речовин [2, 9]�� Запальний процес за-
тихає, зменшується або зовсім зникає набряк (дегідра-
тація), кількість виділень зменшується [8] (рис�� 2)��

Референс-препарат проявив менш виражену репара-
тивну активність порівняно з досліджуваним гелем��

На 20-у добу (15-20 доба відповідає 3 фазі загоєння ран 
– фазі формування рубця та його епітелізації) у групі тва-
рин, яких лікували гелем на основі шоломниці байкальсь-
кої та референс-препаратом, рани повністю були очищені 
від струпу, рубець повною мірою був епітелізований та 
покритий волосяним покривом на відміну від контрольної 
групи�� У контрольній групі тварин повне загоєння спос-

терігалося лише на 24 добу��
Отже, одержані результати по вивченню репаративної 

активності нового гелю на основі шоломниці байкальської 
свідчать про виражену ранозагоювальну дію починаючи 
із 2-ї стадії ранового процесу, що пояснюється наявністю 
біологічно-активних речовин (зокрема, мікроелементів), 
які входять до складу гелю��

При проведенні токсикологічних досліджень 2	% 
досліджуваного гелю встановлено, що при його внут-
рішньошлунковому введенні в максимальній дозі 
5000	мг/кг щурам і мишам середньосмертельну дозу 
встановити не вдалося�� Протягом 14 днів загибелі тва-
рин не відмічалося, клінічних проявів інтоксикації не 
виявлено, загальний стан тварин був задовільним, що 
підтверджувалося відсутністю змін у поведінці, коор-
динації рухів, інтенсивності та характеру рухової ак-
тивності, реакції на подразники; шерсть була охайною 
і сухою, слизові оболонки блідо-рожевого кольору��

Одержані дані дозволяють вважати 2 % гель на ос-
нові шоломниці байкальської перспективним протиза-
пальним та репаративним засобом для лікування ран 
та опіків різного ґенезу та рекомендувати його для по-
дальшого клінічного вивчення з метою впровадження 
в практичну медицину��

Висновки
1. При вивченні протизапальної активності 2% 

гелю на основі шоломниці байкальської встанов-
лено, що гель здатний впливати на 2-у стадію за-
палення, можливо, за рахунок зменшення вмісту 
простагландинів, що підтверджується зменшенням 
набряку з найвищим піком антиексудативної ак-
тивності на 3-у год. після відтворення запалення.

2. Одержані дані дослідження репаративної актив-
ності вказують на те, що загоєння лінійної рани у групі 
тварин, яких лікували 2% гелем на основі шоломни-
ці байкальської, було найбільш інтенсивним на 12-у 
добу дослідження, що підтверджувалося статистично 
достовірним зниженням середнього розміру лінійної 
рани в 2 рази відносно нелікованих тварин. 

3. Проведені дослідження вказують на відсут-
ність токсичного впливу досліджуваного гелю за 
умов короткотривалої дії та місцево-подразнюваль-
ної дії гелю при нашкірному нанесенні та нанесенні 
на слизову оболонку ока. згідно класифікації Сидо-
рова К. К., з урахуванням шляху введення дослід-
жуваний засіб відноситься до IV класу токсичності 
– малотоксичних речовин (LD>2810 мг/кг). 


