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Дане дослідження є фрагментом планової науково-дослідної роботи 

кафедри офтальмології „Діагностика та лікування судинних захворювань ока”, 

номер державної реєстрації 01050003165. 

Вступ. Серед офтальмологічних захворювань найбільш поширеними є 

запальні захворювання очей. Запальні захворювання рогівки складають в 

загальній кількості очних хвороб близько 25%, а серед інших запальних 

захворювань 4,2% і саме вони являються частою причиною зниження зору і 

виникнення сліпоти [2]. 

Важливе місце в комплексному лікуванні кератитів займає репаративна 

терапія. Саме від епітелізації рогівки залежить гострота зору та подальша 

працездатність пацієнта [1]. Для регенерації рогівки здавна використовується 

величезна кількість медикаментозних засобів, значне місце серед яких 

посідають вітамінні препарати.  

Рибофлавін (вітамін B2) – один із найбільш важливих водорозчинних 

вітамінів, кофермент багатьох біохімічних процесів. Використовується у 

вигляді внутрішньом’язових ін’єкцій 1% розчину і закапування в око 0,01% 

розчину. Насичення органу даним препаратом сприяє заживленню тривало 

існуючих ран та виразок, а також володіє сануючими властивостями. З 1999 

року відомий метод рогівкового крослінкінга, що представляє собою 

фотополімеризацію стромальних волокон рогівки в результаті комбінованого 

впливу фотосенсибілізуючої речовини рибофлавіну та ультрафіолетового 

випромінювання. Ця методика дає можливість склеювання рогівкового 

колагену в біологічному окислювальному процесі під впливом тепла, ензимів 

чи випромінювання певної довжини хвилі, що приводить до підвищення 



резистентності стромального колагену [4]. На жаль, для проведення даного 

типу лікування необхідна специфічна апаратура. 

Мета роботи. Вивчити ефективність використання електрофорезу 

рибофлавіну мононуклеотиду при ураженнях рогівки, що супроводжуються 

пошкодженням поверхневого епітелію. 

 Об’єкт і методи дослідження. Було проведене клінічне дослідження 

використання рибофлавіну у ванночковому електрофорезі (2 мл 1% розчину 

рибофлавіну мононуклеотиду на процедуру) при запальних захворюваннях 

рогівки таких як: ерозія рогівки і травматичних кератитах (27 очей), 

епітеліально-ендотеліальні дистрофії рогівки (12 очей), герпетичні кератити (8 

очей), а також у хворих з патологіями рефракції при тривалому носінні 

контактних лінз (5 очей). За історіями хвороб виписаних хворих, проаналізовані 

результати лікування 30 хворих (контрольна група), яким проводилася 

загальноприйнята терапія без використання рибофлавіну. 

 Критерієм клінічної ефективності лікування було досягнення епітелізації, 

що контролювалось біомікроскропією та проведенням флюресцеінової проби. 

Також враховувалися тривалість та вираженість рогівкового синдрома і 

запальних змін в оці. Оцінка дії препаратів проводилась на фоні лікування з 

використанням медикаментозних засобів етіотропного впливу. 

 Результати досліджень та їх обговорення. Фізичний принцип методу 

давно відомий і заключається в тому, що макромолекули, які знаходяться в 

розчині володіють деяким сумарним електричним зарядом. Якщо через цей 

розчин почати пропускати електричний струм, то формується електричне поле, 

під дією якого макромолекули у відповідності до свого сумарного заряду 

мігрують в напрямку катода чи анода вільно проходячи в структури тканини 

[3]. Враховуючи, що захисний шар рогівки – поверхневий епітелій у 

досліджуваних пацієнтів вже пошкоджений у результаті захворювання, 

складаються умови для полегщеного проникнення діючої речовини в 

безпосередньо строму рогівки і полімеризації, «сшивки» її волокон, ініціатором 

якої служить рибофлавін. Дана методика, будучи високоефективною, 



безпечною і передбачуваною, не має обмежень у використанні, так як не 

вимагає наявності в клініці високотехнологічного оснащення. 

При проведенні описаного вище лікування було виявлено, що в обох 

групах хворих при поверхневих травматичних кератитах помутніть рогівки 

наприкінці лікування не спостерігалось, при глибоких кератитах наслідком 

процесу було помутніння рогівки різної інтенсивності, але при використанні 

електрофорезу з рибофлавіном, помутніння було неінтенсивним, в основному у 

вигляді «хмаринки». 

 Аналіз гостроти зору показав, що при вихідній гостроті зору 0,41±0,04 в 

експериментальній групі та 0,53±0,07 в контрольній, в результаті проведення 

лікування отримано гостроту зору 0,78±0,02 в експериментальній групі та 

0,62±0,05 в контрольній, що свідчить про більш виражений позитивний ефект 

при використанні запропонованого методу. 

 Терміни лікування в експериментальній групі на 4-5 днів були меншими, 

ніж в контрольній. Враховуючи, що найбільшу кількість складали пацієнти 

працездатного віку, таке скорочення термінів лікування мало значний 

економічний ефект. 

 Висновки. Таким чином, використання ванночкового електрофорезу 

рибофлавіну мононуклеотиду при ураженнях рогівки, що супроводжуються 

пошкодженням поверхневого епітелію, сприяє швидкій та повній епітелізації 

рогівки, що  відновлює працездатність пацієнта в більш ранні терміни та дає 

покращення гостроти зору. 

 Перспективи подальших досліджень. Даний спосіб лікування дає 

викликає покращення клініко-функціональних показників органу зору після 

проведення ванночкового електрофорезу з рибофлавіну мононуклеотидом. 

Експериментально-патоморфологічні дослідження стану рогівки після даного 

типу лікування є перспективним в плані поширення використання даного 

методу для тривалонезаживаючих виразок та дистрофічних уражень рогівкової 

тканини. 

Ключові слова: кератит, електрофорез, рибофлавін. 
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Резюме.  Було проведене клінічне дослідження використання рибофлавіну у 

ванночковому електрофорезі (2 мл 1% розчину рибофлавіну мононуклеотиду 

на процедуру) у пацієнтів з захворюваннями рогівки. 

Критерієм клінічної ефективності лікування було досягнення епітелізації, 

що контролювалось біомікроскропією та проведенням флюресцеінової проби. 

Також враховувалися тривалість та вираженість рогівкового синдрома і 

запальних змін в оці. Оцінка дії препаратів проводилась на фоні лікування з 

використанням медикаментозних засобів етіотропного впливу. 

 В дослідженні встановлено, що використання ванночкового 

електрофорезу рибофлавіну мононуклеотиду при ураженнях рогівки, які 

супроводжуються пошкодженням поверхневого епітелію, сприяє швидкій та 

повній епітелізації рогівки, що сприяє відновленню працездатності пацієнта в 

більш ранні терміни та відновленню гостроти зору. 

Ключові слова: рогівка, електрофорез, рибофлавін, репарація. 
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ЭФЕКТИВНОСТЬ РЕГЕНЕРАТИВНОЙ ТЕРАПИИ ПОРАЖЕНИЯ 

РОГОВИЦЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА 

РИБОФЛАВИНА 

Резюме. Было проведено клиническое исследование использования 

рибофлавина в ванночковом электрофорезе (2 мл 1% раствора рибофлавина 

мононуклеотида на процедуру) у пациентов с заболеваниями роговицы. 



Критерием клинической эффективности лечения было достижение 

эпителизации, что контролировалось биомикроскропией и проведением 

флюресцеиновой пробы. Также учитывались длительность и выраженность 

роговичного синдрома и воспалительных изменений в глазу. Оценка действия 

препарата проводилась на фоне лечения с использованием медикаментозных 

средств этиотропного влияния. 

Как выявлено в нашем исследовании, использование ванночкового 

электрофореза рибофлавина мононуклеотида при поражениях роговицы, 

которые сопровождаются повреждением поверхностного эпителия, 

способствует быстрой и полной эпителизации роговицы, что способствует 

возобновлению работоспособности пациента в более ранние сроки и 

возобновлению остроты зрения. 

Ключевые слова: кератит, электрофорез, рибофлавин. 
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EFFICIENCY REGENERATIVE THERAPY OF CORNEAL LESIONS 

USING ELECTROPHORESIS RIBOFLAVIN 

Summary.  A clinical study of the use of riboflavin in electrophoresis (2 ml of a 1% 

solution of riboflavin mononucleotide for the procedure) in patients with corneal 

disease. 

 The criterion of the clinical effectiveness of the treatment was the achievement 

of the epithelization, which was determined by biomicroscopy and the fluorescein 

test . The duration and severity of symptoms and corneal inflammation in the eye also 

taken into account. Evaluation of the drugs was performed during treatment with 

medication etiotrop influence. 

 Thus, the use of electrophoresis riboflavin mononucleotide in lesions of the 

cornea, which include damage to the surface epithelium, promotes rapid and 



complete epithelialization of the cornea, which helps patients experience renewed at 

an earlier date and restore visual acuity. 

Keywords: keratitis, electrophoresis, riboflavin. 
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Entry. The inflammatory diseases among the ophthalmology diseases of eyes are 

most widespread. The inflammatory diseases of cornea make in the common amount 

of eyeing illnesses about 25%, and among other inflammatory diseases 4,2% and 

exactly they are the frequent reason of decline of sight and origin of blindness [2]. 

Reparative therapy takes an important place in the complex treatment of 

keratitis . Visual acuity and  performance of the patient depends on epithelization of 

the cornea[1]. 

For the regeneration of cornea the enormous amount of medicinal facilities is 

used since olden times, among which vitamins preparations take considerable seat. 

Riboflavin (vitamin B2) is one of the most important water-soluble vitamins, 

coenzymes many biochemical processes. It is used in the form of intramuscular 

injections of 1% solution and instillation in the eye of 0.01% solution. Saturation of 

the body of the drug contributes for  the healing of long-term wounds and ulcers, as 

well as owns sanation properties. Since 1999, the well-known method of the corneal  

cross linking, which represents a photopolymérization of stromal cornea fibers  as a 

result of the combined impact of photosensitization substance of riboflavin and 

ultraviolet radiation. This methodology allows bonding corneal of collagen in the 

biological oxidation process under the influence of heat, enzymes or radiation of a 

certain wave-length, which leads to increasing of the stromal collagen resistance [4]. 

Unfortunately, special equipment is required for this type of  treatment. 

http://keratoconus.at.ua/crosslinking.html


The goal of the project. To study the effective usage of the electrophoresis of 

riboflavin mononucleotide when the cornea and the the epithelium surface are 

damaged. 

The subject and methods of research. The clinically justification of riboflavin 

usage in electrophoresis (2 ml of 1% solution of  riboflavin  mononucleotide of the 

procedurein the corneal erosion and traumatic keratitis (27 eye), epithelial - 

endothelial  corneal dystrophy (12 eye), herpetic keratitis (8 eye), as well as in 

patients with refraction pathologies with long-term wearing contact lenses (5 eye). 

The diseas histories of the former patients, the treatment  results of 30 patients 

(control group) have been tested, which were just a common therapy without the 

usage of Riboflavin. 

 The criterion of the clinical effectiveness of the treatment was the achievement 

of the epithelization, which was determined by biomicroscopy and the fluorescein 

test. It was also taken into concideration,that  the duration and severity of corneal 

syndrome and inflammatory does change in the eye. An assessment of the drug 

effects  was held on the condition of getting treatment  with drugs that have  

etiotropic influence. 

The results of the research and following discussion. The physical principle of the 

method has been known already as well as macromolecules, which  have a certain 

common electric charge at the end of the solution. If through this solution start to 

pass electric current, that formed the electrical field under the action of which 

macromolecules in accordance with its total charge migrate in the direction of 

cathode and anode freely passing in the structure of tissues [3]. Given that the 

protective layer of the cornea is the surface epithelium of the already damaged as a 

result of the disease, there are conditions for the penetration of the active substance in 

the rapid cornea and polymerization, «fusing» the fibers, the initiator of which is a 

riboflavin. This technique, being highly effective, safe and predictable, has no 

restrictions in use, as it does not require the presence in the clinic of high-tech 

equipment. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fluorescein


 During the treatment, it was found that in both cases the superficial traumatic 

keratitis corneal opacity at the end of treatment was not observed, in the deep keratitis 

a consequence of the process was corneal opacity of varying intensity, but with the 

use of electrophoresis with riboflavin, turbidity was not intensive, mostly in the form 

of «cloud». 

 Analysis of visual acuity has shown, that at the initial visual acuity 0,41± 0.04 

in the experimental group and the mountains of 0.53 ± 0.07 in control, as a result of 

the treatment received acuity 0,78 ± 0.02 for the experimental group and 0.62 ± 0.05 

in control. 

 Treatment time in the experimental group for 4-5 days were less than in the 

control. Given that the largest number of patients were of working age, this reduction 

of the treatment period little significant economic effect. 

Conclusions. Thus, the use of electrophoresis of riboflavin mononucleotide damage 

of the cornea, causing damage to the surface epithelium, contributes to the rapid and 

complete epithelization of the cornea, which contributes to the rehabilitation of the 

patient in the earlier period and the restoration of visual acuity. 

Prospects of the further researches. This method of treatment gives the opportunity 

to the improvement of clinical and functional parameters of the organ of sight after 

the electrophoresis with riboflavin mononucleotide. Experimentally-

pathomorphological research of the state of the cornea after this type of treatment is 

promising in terms of the spread of the use of this method for long nonhealing ulcers 

and dystrophic damage of the corneal tissue. 


