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Лікування опікових інфекцій є актуальною проблемою сучасної 
медицини�� Опікове ураження належить до найбільш поширених та най-
тяжчих хвороб у людей�� На сьогоднішній день для лікування термічних 
опіків найчастіше використовують засоби для місцевого застосування, 
які містять у своєму складі сорбенти та протимікробні препарати�� Про-
те у зв’язку із зростаючим рівнем антибіотикорезистентності постало 
питання пошуку й розробки нових протимікробних агентів, які б мали 
вплив на мультирезистентні штами мікроорганізмів�� Також для лікуван-
ня опіків рекомендовано застосовувати сорбенти, які сприяють знижен-
ню інтоксикації на різних стадіях опікової хвороби і якнайшвидшому 
очищенню ран�� Одним із сорбентів, який широко застосовується у те-
рапії термічних опіків, є високодисперсний кремнезем�� Тому розробка 
нового комплексного препарату для місцевого лікування ран, у тому 
числі опікових, який би мав сорбційні, протимікробні та ранозагоюваль-
ні властивості, є одним з актуальних питань��

Метою дослідження був вплив композиту нанодисперсного кремне-
зему з полігексаметиленгуанідину гідрохлоридом на рівень метаболітів 
оксиду азоту в сироватці крові та шкіри в осередку ураження у щурів 
з неінфікованим термічним опіком�� У результаті було визначено, що 
препарат порівняння хлоргексидин знижував рівень метаболітів оксиду 
азоту протягом періоду лікування, проте нормалізував їх лише на 28-у 
добу експерименту�� Композит нанодисперсного кремнезему з полігек-
саметиленгуанідину гідрохлоридом, порівняно з хлоргексидином, мав 
більш виражений вплив на рівень всіх метаболітів NO: нормалізував 
уміст загальних метаболітів NO та нітрит-аніонів у крові та шкірі вже до 
21-ї доби, нітратів в крові – до 7-ї доби, у вогнищі – до 21-ї доби��

Проведене дослідження свідчить про те, що композит нанодиспер-
сного кремнезему з полігексаметиленгуанідину гідрохлоридом має ви-
ражені протизапальні та ранозагоювальні властивості, що дає змогу роз-
глядати його як потенційний комбінований засіб для лікування ранових 
ушкоджень, у тому числі опікових��
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Лечение ожоговых инфекций является актуальной проблемой 
современной медицины�� Ожоговое поражение относится к наиболее 
распространенным и тяжелым заболеваниям у людей�� На сегодняш-
ний день для лечения термических ожогов чаще всего используют 
средства для местного применения, которые содержат в своем составе 
сорбенты и противомикробные препараты�� Однако в связи с расту-
щим уровнем антибиотикорезистентности актуален вопрос поиска и 
разработки новых противомикробных агентов, которые будут эффек-
тивны против мультирезистентных штаммов микроорганизмов�� Так-
же для лечения ожогов рекомендуется применять сорбенты, которые 
способствуют снижению интоксикации на разных стадиях ожоговой 
болезни и скорейшему очищению ран�� Одним из сорбентов, который 
широко применяется в терапии термических ожогов, является высо-

кодисперсный кремнезем�� Потому разработка нового комплексного 
препарата для местного лечения ран, в том числе ожоговых, кото-
рый имел бы сорбционные, противомикробные и ранозаживляющие 
свойства, является одним из актуальних вопросов��

целью исследования было определить влияние композита на-
нодисперсного кремнезема с полигексаметиленгуанидина гидрохло-
ридом на уровень метаболитов оксида азота в сыворотке крови и 
кожи в очаге поражения у крыс с неинфицированным термическим 
ожогом�� В результате было определено, что препарат сравнения 
хлоргексидин снижал уровень метаболитов оксида азота в течение 
периода лечения, однако нормализовал их только на 28-й день экс-
перимента�� Композит нанодисперсеного кремнезема с полигексаме-
тиленгуанидина гидрохлоридом, по сравнению с хлоргексидином, 
имел более выраженное влияние на уровень всех метаболитов NO: 
нормализовал содержание общих метаболитов NO и нитрит-анионов 
в крови и коже уже до 21-х суток, нитратов в крови – до 7-х суток, 
в очаге – до 21-х суток��

Проведенное исследование свидетельствует о том, что композит 
нанодисперсеного кремнезема с полигексаметиленгуанидина гид-
рохлоридом обладает выраженными противовоспалительными и ра-
нозаживляющими свойствами, что позволяет рассматривать его как 
потенциальное комбинированное средство для лечения раневых пов-
реждений, в том числе ожоговых��
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The of treating burn infections is an urgent problem of modern 
medicine�� Burn damage is one of the most common and serious diseases 
in people�� To date, for the treatment of thermal burns, they are most often 
used for topical use, which contain sorbents and antimicrobial agents�� 
However, in connection with the growing level of antibiotic resistance, 
the issue of the search and development of new antimicrobial agents 
that have influenced multiresistant strains of microorganisms is relevant�� 
Also, for the treatment of burns, it is recommended to use sorbents that 
help reduce intoxication at different stages of a burn disease and speedy 
wound cleansing�� One of the sorbents that is widely used in the treatment 
of thermal burns is highly dispersed silica�� Therefore, the development of 
a new complex drug for local treatment of wounds, including burns, which 
should have sorption, antimicrobial and wound healing properties is one 
of the urgent issues��

The aim of the study was to determine the effect of a composite of 
nanodispersion silica with polyhexamethylene guanidine hydrochloride 
on the level of nitric oxide metabolites in blood serum and skin in the 
lesion focus in rats with an uninfected thermal burn�� As a result, it was 
determined that the comparison drug chlorhexidine reduced the level of 
nitric oxide metabolites during the treatment period, but normalized them 
only on the 28th day of the experiment�� Compared with chlorhexidine, 
the composite of nanodispersion silica with polyhexamethylene guanidine 
hydrochloride had a more pronounced effect on the level of all NO 
metabolites: normalized the content of total NO metabolites andnitrite 
anions in the blood and skin already up to 21 days, and nitrates in the 
blood up to 7 days, in the outbreak – up to 21 days��

The study suggests that the composite of nanodispersion silica 
with polyhexamethylene guanidine hydrochloride has pronounced anti-
inflammatory and wound healing properties, which allows us to consider it as 
a potential combination agent for the treatment of wound injuries, including 
burns��




