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Суть впровадження: можливість використання метаболітотропних 

препаратів для місцевої терапії гнійної хірургічної інфекції м’яких тканин. 

Пропонується для впровадження в практику лікувально-профілактичних 

закладів практичної охорони здоров’я (обласних, міських, районних) хірургічного 

профілю, в практику хірургів спосіб місцевого лікування запально-гнійних 

уражень м’яких тканин. Інформаційний лист про нововведення відповідає плану 

науково-дослідної роботи Вищого державного навчального закладу України 

«Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава) «Хірургічні 

захворювання в сучасних умовах: особливості етіології, патогенезу, клінічного 

перебігу, удосконалення діагностики та лікувальної тактики. Прогнозування 

ускладнень та оцінка ефективності лікування» (№ державної реєстрації 

0105U007024, термін виконання 2006-2011 рік) та базуються на дослідженні типу 

випадок-контроль з II категорією доказовості.  

Незаперечним є факт необхідності удосконалення наявного спектру 

лікувальних заходів у відношенні гнійної хірургічної інфекції. В останній час 

велику увагу привертає стан вільно радикального окислення у вивченні 

патогенезу перебігу ранового процесу, а також застосування антиоксидантів і 

антигіпоксантів у комплексному лікуванні гнійних ран. Нами розроблений спосіб 

місцевого лікування запально-гнійних уражень м’яких тканин з використанням 

таких метаболітотропних препаратів, як етилметилгідроксипіридину сукцинат та 

фосфатидилхолін. Дана комбінація лікарських засобів застосована при 

комплексному лікуванні гнійних ран вперше.  

2-етил-6-метил-3-оксипиридину сукцинат проявляє виражену 

антигіпоксичну дію, що виражається у здатності препарату збільшувати 

тривалість життя і число тварин, що вижили, в умовах моделювання різних станів 

гіпоксій. У дослідах на ізольованих мітохондріях печінки встановлена здатність 

препарату підсилювати ендогенне дихання (у 3 рази), що супроводжується 

відновленням флавопротеїнів і активацією окислювального фосфорилювання. 

Природний фосфатиділхолін, добре суспензує у воді чи сольових розчинах з 

утворенням ліпосом. Цей лікарський засіб поліпшує дифузію кисню з 

http://www.webapteka.ru/drugbase/search.php?filt_innid=1005


  

альвеолярного повітря в кров і з крові до тканин, зменшує артеріальну гіпоксію, 

нормалізує процеси тканинного дихання, відновлює функціональну активність 

ендотеліальних клітин, синтез та виділення ендотеліального фактору 

розслаблення (оксида азоту), поліпшує мікроциркуляцію та реологічні властивості 

крові, гальмує процеси перекисного окислення ліпідів в крові та тканинах, 

підтримує активність антиоксидантних систем організму, виявляє 

мембранопротекторну дію, підвищує неспецифічний імунітет. Речовини, які 

розчинені в фізіологічному розчині у суміші з фосфатиділхоліном, частково 

потрапляють у внутрішню фазу ліпосом і у такому стані краще проникають до 

клітин і довше затримуються у них. 

Клінічні дослідження проводилися у 117 хворих віком 18 – 60 років, 

які перебували на лікуванні з приводу гнійно-запальних процесів м’яких 

тканиню. Хворі були розподілені на дві групи. Першу (контроль) склали 53 

пацієнта, у яких лікування проводили за загальноприйнятими методами. Усіх 

хворих з гнійними захворюваннями м’яких тканин оперували в першу добу після 

госпіталізації. Гнояки розкривали достатнім розрізом. Розплавлену, просякнуту 

гноєм жирову клітковину або фасцію висікали до здорових тканин. Для лікування 

використовували сучасні антисептичні розчини та лікувальні гідро-гелеві 

пов’язки, багатокомпонентні мазі на гідрофільних основах. До комплексу 

лікування гнійно-запальних процесів також включали антибактеріальну терапію 

(з урахуванням чутливості мікрофлори рани), іммунотерапію з використанням 

засобів активної а також пасивної імунізації або імуномодуляторів, 

дезінтоксикаційну й протизапальну терапію з використанням інфузійних розчинів 

дезінтоксикаційної дії та симптоматичну терапію (адекватне знеболення, корекція 

водно-сольового і кислотно-лужного балансу, інших порушень гомеостазу). У 

лікувальні заходи включали фізіотерапевтичні методи (гіпербарична оксигенація, 

обробка ран низькоенергетичним лазером, магнітотерапію). 

Другу групу (основну) склали 64 хворі, яким до загальноприйнятого 

лікування ми додавали місцеву метаболітотропну терапію за розробленою 

методикою, яка захищена патентом: “ Спосіб місцевого лікування запально–

гнійних уражень м’яких тканин ” (Патент України на корисну модель № 47825).  



  

А саме: аплікації лецитин-сукцинатної суміші використовуємо в другій та 

третій фазах ранового процесу – один раз на добу, до загоєння рани вторинним 

натягом чи до накладання вторинних швів. Проводимо стандартний туалет рани 

розчинами сучасних антисептиків, на рану накладаєм серветку, змочену у 

лецитин-сукцинатної суміш, яка готується безпосередньо перед її використанням: 

до 50 мл 0,9% розчину натрію хлориду додаємо 500 мг лецитину та 200 мг 

етилметилгідроксипіридину сукцинату, інтенсивно струшуємо протягом 3 – 5 

хвилин до утворення однорідної суспензії. Через 5-6 годин після аплікації 

серветки видаляються, а на рану накладається лікувальна пов’язка з препаратами 

на сучасних гідрофільних чи гідро-гелевих основах.  

Запропонований нами спосіб лікування запально–гнійних уражень м’яких 

тканин дав змогу скоротити перебіг другої фази раного процесу в середньому на 

1,17 доби, прискорити загоєння ран та термін перебування хворих у стаціонарі - 

на 2,17 доби. Дані є статистично значимими (р<0,001). 

Терапія добре переноситься пацієнтами, протипоказань до застосування не 

виявлено. 

Методика доступна для реалізації в будь-якому лікувальному закладі.  

За додатковою інформацією з даної проблеми слід звертатись до авторів 

листа: ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія”, тел. (05322) 2-87-

51, (05322) 2-68-74.  

 

 

 

 

 


