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ім�� О�� О�� Богомольця та Інститутом хімії поверхні ім�� 
О�� О�� Чуйка було розроблено композит нанодисперс-
ного кремнезему (НДК) – високоактивного сорбенту з 
ПГМГ-ГХ, що має протимікробні та ранозагоювальні 
властивості��

Метою роботи було визначити вплив композиту 
НДК+ПГМГ-ГХ на динаміку зміни площі рани та мор-
фологічні показники у щурів з неінфікованим термічним 
опіком��

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

Матеріали і методи дослідження. 
Термічний опік моделювали згідно рекомендацій 

Яковлєвої Л�� В�� [3] під хлороформним наркозом�� 
Дослід проводили на 24 безпородних білих щурах, роз-

поділених 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 круг-
лої металевої пластини на боковій частині стегна моделю-
вали опік ІІ ступеня�� На наступний день після моделюван-
ня у групах хлоргексидину та композиту НДК+ПГМГ-ГХ 
розпочинали лікування тварин, яку продовжували протя-
гом усього періоду експерименту (28 діб)�� На 7-му, 14-ту, 

актуальність. У всьому світі майже 6 млн�� осіб з 
опіками щорічно звертаються по медичну допомогу, 
більшість із них лікуються в амбулаторних умовах [1]�� 
За даними ВООЗ, від опіків щорічно гине 180 000 осіб�� 
Опіки є п’ятою за частотою причиною несмертельних 
дитячих травм�� Щодня в світі 260 дітей помирає від 
опіків [2]��

На сьогоднішній день основним методом місцевого 
лікування ран та опіків, у тому числі інфікованих, є ви-
користання лікарських засобів, які містять антисептики, 
антибіотики, сорбенти, а також їх сполучення��

Проте у зв’язку зі зростаючим рівнем антибіотикоре-
зистентності постало питання пошуку й розробки нових 
протимікробних агентів, які б мали вплив на мульти-
резистентні штами мікроорганізмів�� Також для ліку-
вання опіків рекомендовано застосовувати сорбенти, 
які сприяють зниженню інтоксикації на різних стадіях 
опікової хвороби і якнайшвидшому очищенню ран�� Од-
ним із сорбентів, який широко застосовується у терапії 
термічних опіків є високодисперсний кремнезем�� Тому 
розробка нового комплексного препарату для місцевого 
лікування ран, у тому числі опікових, який би мав сорб-
ційні, протимікробні та ранозагоювальні властивості, є 
одним з актуальних питань��

До найбільш перспективних протимікробних за-
собів належать високомолекулярні препарати на основі 
поліалкіленгуанідину, в тому числі і полігексамети-
ленгуанідину гідрохлорид (ПГМГ-ГХ). Кафедрою 
фармакології Національного медичного університету 

прогрессирующего ухудшения состояния окружающей среды и здоровья 
населения��

A. I. Voloshyn, L. A. Voloshyna, M. I. Kondrevych, D. D. Lunyk, 
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Parsley has long been known as a food plant with significant therapeutic 
and prophylactic properties, it has diuretic, litholytic, choleretic, hepatogastro-
cytoprotective, antispasmodic, antagonistic, anthelminthic, laxative properties�� 
The article provides new information on experimentally established anti-
diabetic, antiplatelet, neuro-, radio-projector, antiosteoporotic and antitumor 
properties of this plant, which is a prerequisite for further clinical research and 
the creation of new drugs for biologically active additives from it��

The need for more use of parsley for therapeutic and prophylactic 
purposes in the current conditions of progressive deterioration of the 
environment and public health is noted��






