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21-шу та 28-му добу вимірювали площу рани, на 28 добу 
визначали морфологічні показники��

Терапію проводили хлоргексидином у дозах, зазначе-
них в інструкції до застосування, скоригованих на масу 
піддослідних тварин, а також композитом НДК+ПГМГ-
ГХ у попередньо визначених дозах (2000 мг/кг із вмістом 
ПГМГ-ГХ 20%)��

Робота з лабораторними тваринами проводилася від-
повідно до положень «Європейської конвенції захисту 
хребетних тварин, які використовуються з експеримен-
тальними та іншими цілями» (Страсбург, 18��03��06), а 
також Гельсінською декларацією, прийнятою Гене-
ральною асамблеєю Всесвітньої медичної асоціації 
(1964-2000 рр��), Статутом української асоціації з біое-
тики та нормами GLP (1992 р��), «Порядку проведення 
клінічних випробувань лікарських засобів та експер-
тизи матеріалів клінічних випробувань» і «Типового 
положення про комісію з питань етики», затверджених 
наказами МОЗ України № 523 від 12��07��2012 р�� та №616 
віл 03��08��2012 р [4]��

На основі числових значень показників розрахову-
вали середнє арифметичне (М) і стандартну помилку 
середнього (m)�� Після перевірки нормальності розподі-
лу здійснювали визначення значущості відмінностей 
між середніми величинами в групах та в динаміці із 
параметричного t-критерію Ст’юдента�� U-тест Манна-
Уїтні використовували для порівняльного аналізу двох 
незалежних вибірок з дисперсії ненормального роз-
поділу�� Множинні порівняння проводили за допомо-
гою дисперсійного аналізу (ANOVA) для нормального 
розподілу та рангового критерію Крускала Уолліса для 
ненормального розподілу�� Для перевірки значущості 
відмінностей між величинами дисперсій для серій 
даних застосовували тест Фішера�� Різницю між по-
казниками вважали значущою при рівні статистичної 
значимості понад 95% (р < 0,05) [5]�� Статистичну об-
робку даних здійснювали за допомогою комп’ютерних 
програм «Statistics» (Statsoft, США) та Microsoft Office 
Excel (Microsoft Corp��, США)��

результати дослідження та обговорення.
У тварин контрольної групи відразу після моделю-

вання опікової рани шкіра навколо опіку була набрякла 
та незначно гіперемована, за дві доби опік покривав-
ся сухим світло-коричневим струпом, а на 5-ту добу 
у тварин контрольної групи відбувалося завершення 
формування опікової рани, що характеризувалося стов-
щенням струпа�� З 6 доби струп розм’якшувався і при 
натисканні спостерігалося виділення серозно-гнійного 
ексудату, а тканини на дні рани залишалися набрякли-
ми�� До 21-22 доби дослідження у центрі опікової рани 
відзначався рановий дефект�� До 28-ї доби відбувалася 
часткова епітелізація опіку, утворювався тонкий ру-
бець, проте повного загоєння не відзначалося��

У тварин контрольної групи спостерігалася наступна 
динаміка зміни площі рани: на 7-му добу – на 10,7%, на 

14-ту добу – на 41,9%, на 21 добу – на 60,6%, на 28 добу 
– на 85%��

У групі тварин, яких лікували препаратом порів-
няння хлоргексидином опікова рана була виражено 
гіперемована і покрилася сухим світло-коричневим 
струпом�� Починаючи з 3-ої доби, також спостерігало-
ся розм’якшення центральної частини товстого струпа, 
але на відміну від опікової рани у тварин контрольної 
групи, при натисканні з-під нього виділявся серозний 
ексудат�� Протягом наступних двох тижнів спостере-
ження (до 21-ї доби) відбувалося розплавлення струпа 
та епітелізація ранового дефекту відбувалися швидше, 
ніж у групі без лікування, але гірше, ніж у групі із за-
стосуванням композиту НДК+ПГМГ-ГХ�� До 28 доби 
рановий дефект був практично повністю епітелізований 
з утворенням ніжного рубця��

У тварин, яких лікували хлоргексидином, спостеріга-
лося більш швидке зменшення площі термічного опіку: 
на 7-му добу – на 17%, на 14-ту добу – на 49%, на 21 
добу – на 76%, на 28 добу – на 89%, порівняно з площею 
нанесеного опіку��

Застосування композиту НДК+ПГМГ-ГХ виявилося 
більш ефективним, ніж застосування хлоргексидину�� З 
першої доби лікування гіперемія була невираженою, у 
подальшому спостереженні утворювався струп світло-
коричневого кольору�� На 3-ю добу центральна части-
на струпа пом’якшувалася, практично без виділення 
ексудату�� Набряк і гіперемія рани також були менш 
виражені, ніж у групах без лікування та із застосуван-
ням хлоргексидину�� При подальших спостереженнях 
епітелізація опікової рани відбувалася швидше, ніж у 
групі лікування хлоргексидином�� У половини тварин до 
21-22-ї доби утворювався рубець�� До 28-ї доби опікова 
рана повністю загоювалася в усіх тварин��

Застосування композиту НДК+ПГМГ-ГХ приско-
рювало загоєння опікової рани, порівняно з групою 
препарату порівняння хлоргесидину –площа рани 
зменшувалася на 44,4% (7 доба), на 63,4% (14 доба), 
на 88% (21-а доба ), на 99,5% (28-а доба), порівняно з 
площею нанесеного опіку��

Таким чином, композит НДК+ПГМГ-ГХ проявляє 
виражену ранозагоювальну дію при лікуванні неінфі-
кованого термічного опіку у щурів�� Композит спри-
яє зменшенню запалення в опіковій рані, зменшенню 
площі опіку та часу загоєння�� За даними показниками 
композит НДК+ПГМГ-ГХ перевищував активність пре-
парату порівняння хлоргексидину��

При морфологічному дослідженні на 28-у добу екс-
перименту у групі без лікування мікроскопічно спостері-
галася практично повна епідермізація зони ушкодження�� 
У новому епідермісі спостерігалися ділянки гіперплазії�� 
Широкий шар дозріваючої сполучної тканини спостері-
гається під новим епідермісом�� Дозріваюча сполучна 
тканина представлена у вигляді пучків фуксинофільних 
колагенових волокон, які розташовані паралельно поверх-
ні шкіри – на периферії, ближче до центру колагенові во-




