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крові та вогнищі ураження�� Композит знижував кон-
центрацію нітрит-аніонів у крові порівняно з хлор-
гексидином на 7-у добу – на 11 %, на 14-ту добу – не 
спостерігалося достовірних відмінностей, на 21-ту 
добу – на 15 %, на 28-у добу – на 15 % (табл�� 3)�� Ви-
користання композиту НДК+ПГМГ-ГХ призводило до 
зниження вмісту нітрит-аніонів у шкірі щурів порівня-
но з хлоргексидином вже на 7-у добу – на 22 %, на 14-у 
добу – на 13,9 %, на 21-у добу – на 21,7 %, на 28-у добу 
– на 11 % (табл�� 3, 4)��

Рівень нітратів у сироватці крові композит 
НДК+ПГМГ-ГХ нормалізував вже на 14-ту добу, що 
свідчить про більшу активність композиту порівняно 
з хлоргексидином�� Композит НДК+ПГМГ-ГХ знижу-
вав концентрацію нітратів у крові на 7-у, 14-у, 21-у 
добу щодо хлоргексидину на 11 %, 7,7 % і 7,5 % від-
повідно�� На 28 добу не спостерігалося достовірних 
відмінностей (див�� табл�� 5)�� При застосуванні компо-
зиту НДК+ПГМГ-ГХ в осередку ураження відбулося 
відновлення вмісту нітратів вже на 21-у добу�� При за-
стосуванні хлоргексидину рівень нітратів в осередку 
ураження знижувався порівняно з хлоргексидином на 
7-у добу – на 7,5 %, на 14-у добу – на 13 %, на 21-у до-
бу – на 15,2 %, на 28-у добу – на 7,2 % (табл�� 6)��

Висновки
нами було підтверджено, що метаболіти оксиду 

азоту відіграють важливу роль у механізмі розвитку 
опікової рани, оскільки рівень метаболітів NO був 
значно вищим за норму як у сироватці крові, так і у 
вогнищі ураження протягом усього періоду спостере-
ження. Застосування хлоргексидину призводило до 
зниження рівня всіх метаболітів NO в сироватці крові 
та вогнищі ураження щурів при термічному опіку, але 
відновлення їх рівня спостерігалося лише до 28-ї доби 
експерименту. Композит ндК+ПГМГ-ГХ, порівняно 
з хлоргексидином, мав більш виражений вплив на рі-
вень всіх метаболітів NO: нормалізував уміст загаль-
них метаболітів NO та нітрит-аніонів у крові та шкірі 
вже до 21-ї доби, нітратів у крові - до 7-ї доби, у вогнищі 
– до 21-ї доби.

Проведене дослідження свідчить про те, що компо-
зит ндК+ПГМГ-ГХ має виражені протизапальні та 
ранозагоювальні властивості, що дає змогу викорис-
товувати його як комбінований засіб для лікування 
термічних опіків.

Перспективи подальших досліджень. у подальших 
дослідженнях планується порівняти адсорбційні, про-
тизапальні та регенеративні властивості композиту 
ндК+ПГМГ-ГХ in vivo на моделі інфікованої рани.

Таблиця 6
Вплив композиту ндК+ПГМГ-ГХ та хлоргексидину на рівень нітратів (мкмоль/г) у вогнищі ураження у щурів при термічному
опіку (М±m, n=6)

Групи
Терміни спостереження (доба)

7-а 14-а 21-а 28-а
Інтактні 15,04 ±2,23
Контроль 40,78 ± 2,75* 27,75 ±2,51* 25,04 ± 1,75* 20,01 ± 1,46*
Хлоргексидин 33,23±1,13*# 24,67 ± 1,13*# 20,32 ± 0,11*# 16,89 ± 0,78*#
НДК+ПГМГ-ГХ 30,75±2,34*#& 21,45±2,46*#& 17,23 ±1,27*#& 15,68 ±1,15*#&

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
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