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відповідно до положень «Європейської конвенції за-
хисту хребетних тварин, які використовуються з ек-
спериментальними та іншими цілями» (Страсбург, 
18��03��06), а також Гельсінською декларацією, прий-
нятою Генеральною асамблеєю Всесвітньої медичної 
асоціації (1964-2000 рр��), Статутом української асо-
ціації з біоетики та нормами GLP (1992 р��), «Порядку 
проведення клінічних випробувань лікарських засобів 
та експертизи матеріалів клінічних випробувань» 
і «Типового положення про комісію з питань ети-
ки», затверджених наказами МОЗ України № 523 від 
12��07��2012 р�� та № 616 віл 03��08��2012 р [3]��

На основі числових значень показників розраховува-
ли середнє арифметичне (М) і стандартну помилку се-
реднього (m)�� Після перевірки нормальності розподілу 
здійснювали визначення значущості відмінностей між 
середніми величинами в групах та в динаміці із пара-
метричного t-критерію Стьюдента�� U-тест Манна-Уїтні 
використовували для порівняльного аналізу двох не-
залежних виборок з дисперсії ненормального розподі-
лу�� Множинні порівняння проводилися за допомогою 
дисперсійного аналізу (ANOVA) для нормального роз-
поділу та рангового критерію Крускала Уолліса для не-
нормального розподілу�� Для перевірки значущості від-
мінностей між величинами дисперсій для серій даних 
застосовували тест Фішера�� Різницю між показниками 
вважали значущою при рівні статистичної значимості 
понад 95 % (р < 0,05) [1]�� Статистичну обробку даних 
здійснювали за допомогою комп’ютерних програм 
«Statistics» (Statsoft, США) та Microsoft Office Excel 
(Microsoft Corp��, США)��

Результати дослідження та їх обговорення
У групі без лікування вміст загальних метаболітів NO 

як у крові, так і вогнищі ушкодження був достовірно вище 
порівняно з інтактними тваринами протягом усього періо-
ду спостереження (табл�� 1, 2)��

Так, рівень сумарних метаболітів NO в крові пере-
вищував норму на 7-му добу у 2,1 рази, на 14-ту добу 
– на 77 %, на 21-ту добу – на 40 %, на 28-ту добу – на 
17 %; у шкірі: на 7-у добу – у 3 рази, на 14-ту добу – у 
2,5 рази, на 21-у добу – на 89 %, на 28-у добу – на 50 % 
(табл�� 1, 2)��

У групі контролю спостерігався підвищений, порівня-
но з інтактними тваринами, рівень нітрит-аніону в сиро-
ватці крові на 7-у добу – у 5,6 разів, на 14-ту добу – у 4,6 
разів, на 21-у добу – у 2,6 рази, на 28-у добу – на 63% 
(табл�� 3)�� У вогнищі ураження вміст нітрит-аніону також 
був більшим, ніж у тварин групі інтактного контролю, 
протягом всього періоду спостереження: на 7-у добу – у 
3,9 рази, на 14-ту добу – у 3 рази, на 21-у добу – у 2,73 
рази, на 28-у добу – у 2,03 рази (табл�� 4)��

Рівень нітратів у сироватці крові та вогнищі уражен-
ня був достовірно вищим за норму – не відновлювався 
навіть до 28-ї доби�� У тварин групи контролю рівень 
нітратів у крові та шкірі на 7-у добу був вищим в 1,8 і 
2,7 рази відповідно, на 14-ту добу – на 56,8 %і 84,5 % 
відповідно, на 21-у добу – на 33 % і 66,5 % відповідно, 
на 28-у добу на 9,5 % і 33 % відповідно (табл�� 5, 6)�� Та-
ким чином, термічний опік супроводжується тривалим 
і стійким підвищенням усіх метаболітів NO як у сиро-
ватці крові, так й осередку ураження без нормалізації 
навіть до 28-ї доби��

Таблиця 1
Вплив композиту ндК+ПГМГ-ГХ та хлоргексидину на рівень загальних метаболітів NO(мкмоль/л) у сироватці крові щурів при
термічному опіку (М±m, n=6)

Групи
Терміни спостереження (доба)

7-а 14-а 21-а 28-а
Інтактні 31,71±1,28
Контроль 67,54±5,32* 56,31±4,24* 44,5±3,21* 37,11 ±3,45*
Хлоргексидин 51,34 ±2,34*# 39,64 ± 3,19*# 36,76 ± 1,56*# 33,26 ±2,43*#
НДК+ПГМГ-ГХ 41,76 ± 2,31*#& 35,78 ± 2,54*#& 33,12 ± 1,56*#& 31,58 ± 1,23*#

Примітки: * р < 0,05 – достовірність відмінностей порівняно з інтактними; # р < 0,05 – достовірність відмінностей порівняно з 
контролем; & р < 0,05 – достовірність відмінностей композиту НДК+ПГМГ-ГХ порівняно з хлоргексидином

Таблиця 2
Вплив композиту ндК+ПГМГ-ГХ та хлоргексидину на рівень загальних метаболітів NO (мкмоль/г) у вогнищі ураження в щурів
при термічному опіку (М±m, n=6)

Групи
Терміни спостереження (доба)

7-а 14-а 21-а 28-а
Інтактні 19,11 ±1,23
Контроль 58,29 ± 5,91* 48,43 ± 3,12* 36,11 ± 2,45* 28,65 ± 2,23*
Хлоргексидин 48,34 ± 3,64*# 36,23 ± 2,23*# 29,11 ± 1,34*# 24,12 ± 1,34#
НДК+ПГМГ-ГХ 42,98 ± 1,23*#& 31,89 ± 1,11*#& 26,73 ± 2,59*#& 20,05 ± 1,27#&

Примітки: * р < 0,05 – достовірність відмінностей порівняно з інтактними; # р < 0,05 – достовірність відмінностей порівняно з 
контролем; & р < 0,05 – достовірність відмінностей композиту НДК+ПГМГ-ГХ порівняно з хлоргексидином


