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локна стоншувалися та розташовані без певної орієнтації�� 
Придатки шкіри у зоні відновленої тканини не спостеріга-
лися�� Кількість судин зменшувалася ближче до периферії, 
судини різного діаметру, у зоні відновленої тканини роз-
ташовані нерівномірно�� Шкіра прилегла до зони відновле-
ної тканини, нормальної гістологічної будови��

При застосуванні хлоргексидину на 28-у добу зона 
відновленої тканини була повністю вкрита епітелієм�� 
У новому епідермісі чітко розрізнялися його шари, у 
60% спостережень спостерігалися вогнища гіперплазії�� 
У зоні відновленої тканини спостерігалися в основному 
пучки колагенових волокон�� Серед клітин переважали 
фібробласти, ближче до периферії їх вміст зменшував-
ся і збільшувалася кількість фіброцитів�� Волосяні фолі-
кули та сальні залози у ділянці відновленої тканини не 
спостерігалися�� Тканини, прилеглі до зони відновлених 
тканин, нормальної гістологічної будови��

При застосуванні композиту НДК+ПГМГ-ГХ на 
28-у добу вся зона термічного ураження повністю 
покрита епідермісом�� Клітини шипуватого шару гіпер-
трофовані та гіперплазовані�� Еозинофільні пучки ко-
лагенових волокон утворили дрібнопористу мережу у 
верхніх відділах відновленої тканини�� Також спостері-
галися пусті судини, фібробласти і фіброцити�� У ниж-
ніх відділах зони відновленої тканини пучки колаге-
нових волокон стали товщими і зустрічалися частіше, 

зросла кількість фіброцитів, а кількість судин зменши-
лася�� У зоні відновленої тканини придатків шкіри не 
спостерігалося�� Тканини, прилеглі до зони відновленої 
тканини, нормальної гістологічної будови��

Висновки
Застосування композиту ндК+ПГМГ-ГХ було 

більш ефективним ніж застосування хлоргексидину 
щодо динаміки загоєння опікової рани та впливу на 
площу рани. При застосування композиту спостері-
галося прискорення ступеня загоєння рани, більш 
швидке скорочення терміну загоєння, що свідчить 
про більшу репаративну активність композиту. За 
результатами морфологічних досліджень, на 28-у 
добу експерименту в усіх досліджуваних групах 
опікова рана повністю вкривалася новоствореним 
епітелієм, місцями спостерігалися вогнища його 
дистрофії та гіперплазії. Проте, у групі тварин, які 
отримували лікування композитом ндК+ПГМГ-ГХ, 
подібні деструктивно-проліферативні зміни не спос-
терігалися.

Отже, застосування досліджуваного композиту 
сприяло скороченню періоду запалення, зменшенню 
його інтенсивності, що супроводжувалося збільшен-
ням швидкості епітелізації опікової рани та скорочен-
ням часу загоєння.
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Проблема лікування опікових інфекцій є актуальною пробле-
мою сучасної медицини�� Опікове ураження належить до найбільш 
поширених та найтяжчих хвороб людей�� На сьогоднішній день для 
лікування термічних опіків найчастіше використовують засоби 
для місцевого застосування, які містять у своєму складі сорбенти 
та протимікробні препарати�� Проте у зв’язку із зростаючим рівнем 
антибіотикорезистентності постало питання пошуку й розробки но-
вих протимікробних агентів, які б мали вплив на мультирезистентні 
штами мікроорганізмів�� Також для лікування опіків рекомендовано 
застосовувати сорбенти, які сприяють якнайшвидшому очищенню 
ран�� Одним із сорбентів, який широко застосовується у терапії тер-
мічних опіків є високодисперсний кремнезем�� Тому розробка нового 
комплексного препарату для місцевого лікування ран, у тому числі 

опікових, який би мав сорбційні, протимікробні та ранозагоювальні 
властивості, є одним з актуальних питань��

Метою роботи було визначити вплив композиту нанодиспер-
сного кремнезему з полігексаметиленгуанідину гідрохлоридом 
(НДК+ПГМГ-ГХ) на динаміку зміни площі рани та морфологічні 
показники у щурів з неінфікованим термічним опіком�� В результаті 
було визначено, що застосування композиту НДК+ПГМГ-ГХ було 
більш ефективним ніж застосування хлоргексидину щодо динаміки 
загоєння опікової рани та впливу на площу рани�� При застосуван-
ні композиту спостерігалося прискорення ступеня загоєння рани, 
більш швидке скорочення терміну загоєння, що свідчить про більшу 
репаративну активність композиту�� За результатами морфологічних 
досліджень, на 28-у добу експерименту в усіх досліджуваних групах 
опікова рана повністю вкривалася новоствореним епітелієм, місця-
ми спостерігалися вогнища його дистрофії та гіперплазії�� Проте у 
групі тварин,які отримували лікування композитом НДК+ПГМГ-
ГХ, подібні деструктивно-проліферативні зміни не спостерігалися��

Отже, застосування досліджуваного композиту сприяло скороченню 
періоду запалення, зменшенню його інтенсивності, що супроводжува-
лося збільшенням швидкості епітелізації опікової рани та скороченням 
часу загоєння��




