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тупове вивільнення лікарських речовин, у тому числі 
антисептиків, що дозволяє знизити добову дозу, ток-
сичність препарату та вартість лікування [2, 4]��

Розробка нового комплексного препарату для місце-
вого лікування ран, у тому числі опікових, який би мав 
сорбційні, протимікробні та ранозагоювальні властивості 
є одним з актуальних питань��

Тому кафедрою фармакології Національного медич-
ного університету ім�� О��О�� Богомольця та Інститутом 
хімії поверхні ім�� О��О�� Чуйка було розроблено композит 
нанодисперсного кремнезему (НДК) – високоактивного 
сорбенту, з ПГМГ-ГХ – композит НДК+ПГМГ-ГХ, який 
має протимікробні та ранозагоювальні властивості��

Метою роботи було визначити вплив композиту 
НДК+ПГМГ-ГХ на рівень метаболітів оксиду азоту в си-
роватці крові та шкіри в осередку ураження у щурів з не-
інфікованим термічним опіком��

Матеріали та методи дослідження
Термічний опік моделювали згідно рекомендацій 

Яковлєвої Л�� В�� [7], під хлороформним наркозом��
Дослід проводився на 72 безпородних білих щурах, 

які були розподілені на 4 групи: інтактні тварини, група 
контрольної патології, тварини, яких лікували препаратом 
порівняння хлоргексидином, та тварини, які отримували 
лікування композитом НДК+ПГМГ-ГХ��

Тваринам дослідних груп за допомогою нагрітої 
круглої металевої пластини на боковій частині стегна 
моделювали опік ІІ ступеня�� На наступний день піс-
ля моделювання у групах хлоргексидину та композиту 
НДК+ПГМГ-ГХ розпочинали лікування тварин та про-
довжували протягом всього періоду експерименту (28 
діб)�� На 7-у, 14-у, 21-у та 28-у добу тварин виводили з 
експерименту та визначали біохімічні показники крові та 
шкіри в осередку ураження��

Терапію проводили хлоргексидином у дозах, зазначе-
них в інструкції до застосування, скорегованих на масу 
піддослідних тварин, а також композитом НДК+ПГМГ-
ГХ у попередньо визначених дозах (2000 мг/кг із вмістом 
ПГМГ-ГХ 20%)��

Робота з лабораторними тваринами проводилася 

Зв’язок публікації з плановими науково-дослід-
ними роботами. Представлена робота є фрагментом 
НДІ «Експериментальні дослідження нанодисперс-
ного кремнезему з гуанідином» (№ держреєстрації 
0115U00415)��

Вступ
Проблема лікування опікових інфекцій є актуаль-

ною проблемою сучасної медицини�� Опікове уражен-
ня належить до найбільш поширених та найтяжчих 
хвороб у людей, поступаючись лише транспортному 
травматизму�� Залежно від площі та глибини ураження, 
опікова рана викликає множинні й тривалі порушен-
ня гомеостазу, які спричиняють дисфункції органів і 
систем�� Після порушення шкіри збільшується ризик 
інфікування, що може призвести до колонізації або за-
раження тканин, які пролягають нижче, оскільки біль-
шість ран забезпечують сприятливі умови для розвит-
ку аеробних і анаеробних бактерій [5]��

На сьогоднішній день для лікування термічних 
опіків найчастіше використовують засоби для місце-
вого застосування, які містять у своєму складі сор-
бенти та протимікробні препарати (антибіотики або 
антисептики)�� Проте у зв’язку із зростаючим рівнем 
антибіотикорезистентності постало питання пошуку 
й розробки нових протимікробних агентів, які б мали 
вплив на мультирезистентні штами мікроорганізмів 
[7]�� Однією з таких сполук є полігексаметиленгуаніди-
ну гідрохлорид (ПГМГ-ГХ), який має широкий спектр 
протимікробної дії, в тому числі і проти S. aureus, K. 
pneumoniae, E. сoli, P. aeruginоsa, які відіграють про-
відну роль в етіології опікових ран [6, 8, 9]��

Також для лікування опіків рекомендовано застосо-
вувати сорбенти, які сприяють зниженню інтоксикації 
на різних стадіях опікової хвороби і якнайшвидшому 
очищенню ран�� Одним із сорбентів, який широко за-
стосовується у терапії термічних опіків, є високодис-
персний кремнезем, що характеризується високою 
сорбційною ємністю щодо білків і мікроорганізмів, 
широким сорбційним спектром�� Препарати пролон-
гованої дії на кремнеземній основі забезпечують пос-


