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Подано результати місцевого лікування у пацієнтів опіків ІІа ступеня із використанням мазі 
«Вундехіл» на ліпофільній основі. Отримані дані свідчать про її ефективність завдяки зменшенню 
травматизації опікової поверхні при перев’язках та стимулюючому впливу на процес загоювання 
ран, що дає змогу рекомендувати препарат для амбулаторного лікування поверхневих опіків.
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У медичній практиці для місцевого лікування 
опіків запропоновано численні препарати, частина 
з яких використовується і в теперішній час, з тен-
денцією до розширення спектра лікувальних засо-
бів. Їх застосування має визначатися відповідністю 
складу і механізму дії препарату певним стадіям та 
особливостям раневого процесу у пацієнта [1, 2].

На першій стадії раневого процесу викори-
стання мазей на ліпофільній основі є недоцільним 
у зв’язку з вираженою ексудацією, нейтрофільною 
і макрофагальною реакціями, результатом яких 
стає утворення гною.

На другій стадії раневого процесу, коли від-
буваються проліферація і міграція фібробластів, 
ріст судин, біосинтез і фібрилогенез колагену, 
необхідні препарати з такими ефектами: надійний 
захист грануляційної тканини від механічного по-
шкодження і висихання, профілактика вторинного 
інфікування рани, нормалізація обмінних процесів 
завдяки відновленню мікроциркуляції, спрямова-
на стимуляція репаративних процесів у рані. Ви-
користання мазей із вираженим гіперосмолярним 
ефектом у цій ситуації призводить до висихання 
рани і порушення процесів репарації, отже, най-
більш раціональним є призначення багатоком-
понентних засобів, які забезпечують оптимальні 
умови для репаративних процесів [3].

Накладання пов’язок із мазями на жировій 
основі показане у запально-регенераторній і ре-
генераторній фазах раневого процесу, коли немає 
рясного гнійного відділюваного та є необхідність 
захисту поверхні рани, що епітелізується [4].

Існують клінічні ситуації, коли отримана по-
страждалим опікова травма є показанням для 
застосування загальноприйнятих препаратів для 
місцевого лікування, але саме їх використання 
у конкретного пацієнта протипоказане (прикладом 
може бути непереносимість лікувальних засобів, 
часто це реакція на антибіотики та антибактері-
альні препарати).

Слід також відзначити, що більшість сучасних 
ефективних препаратів для лікування опіків і ран 
випускаються за кордоном і мають високу вартість. 
Отже, важливим є визначення ефективності та 
можливості застосування арсеналу вітчизняних 
засобів для місцевого лікування опіків [5].

Одним із них є мазь «Вундехіл» виробництва 
ТОВ НВФК «Ейм», Харків, Україна, — протиза-
пальний та ранозагоювальний лікарський засіб, 
що має комбінацію біологічно активних речовин, 
які забезпечують високоефективну протизапаль-
ну, бактерицидну та загоювальну дію на уражені 
тканини. Мазь швидко знімає біль, знижує на-
бряклість, інтенсивно видаляє некротичні (гнійні) 
утворення, сприяє нормалізації обмінних процесів 
і регенерації (загоєнню) тканин. Препарат має та-
кож антимікробні (бактеріостатичні) властивості, 
завдяки чому перешкоджає інфікуванню рани вну-
трішньолікарняними штамами. Практично в усіх 
випадках мазь «Вундехіл» сприяє загоюванню рани 
з утворенням тонкої рубцевої тканини. Важливо 
й те, що мазь виготовлено на ліпофільній основі, 
тому вона перешкоджає присиханню пов’язки до 
місць пошкодження тканин.

Мазь «Вундехіл» застосовують у лікуванні 
ран різного походження: таких, що повільно заго-
юються (запалені та інфіковані, післяопераційні), 
при ураженнях шкіри, спричинених опромінен-
ням, травматичних ушкодженнях м’яких тканин, 
термічних опіках.

Оптимальний фармакологічний ефект (вира-
жена протизапальна та ранозагоювальна дія) за-
безпечується натуральними компонентами мазі 
«Вундехіл», лікувальні властивості яких здавна 
використовуються у традиційній і народній ме-
дицині. В 1 г препарату міститься діючих речо-
вин: прополіс настойки (Tinctura Propolisi) (1:10) 
(екстрагент — етанол 80 %) 50 мг, карофілену 
(Carophylenum) 30 мг, софори японської настойки 
(Tinctura Sophorae japonicae) (1:2) (екстрагент — 
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етанол 48 %) 30 мг, перстачу настойки (Tinctura 
Potentillae) (1:5) (екстрагент — етанол 70 %) 20 мг, 
деревію настойки (Tinctura Millefolii) (1:5) (екстра-
гент — етанол 70 %) 20 мг. Допоміжними речовина-
ми є олія соняшникова рафінована, жир свинячий 
(нутряний), ланолін безводний, віск бджолиний.

Плоди софори японської (Sophora japonica L.) 
мають широкий спектр фармакологічних ефек-
тів, зумовлений високим вмістом флавоної-
дів і ізофлавонових глікозидів, кемпферол-3-
софорозиду, кверцетин-3-рутинозиду, геністеїн-4-
софорабіозиду). У них міститься вісім флавоноїдів, 
що належать до похідних кверцетину і кемпферолу, 
зокрема рутину (до 12 %) [6]. Настойку з плодів 
софори широко застосовують у сучасній медици-
ні як протизапальний і ранозагоювальний засіб. 
Зовнішньо її призначають для лікування крово-
виливів, прискорення регенерації тканин при гли-
боких пораненнях, трофічних виразках, а також 
як бактерицидний засіб при гнійних запальних 
процесах (ранах, опіках, флегмонозних вуграх) [6].

Корені перстачу (Pottentilla erecta L.) мають 
протизапальний, кровоспинний, в’яжучий і ра-
нозагоювальний ефекти. У кореневищах перстачу 
містяться дубильні речовини (до 30–35 %), фло-
бафен, торментол, тритерпенові сапоніни (похід-
ні альфа-амірину і торментол), хінова та елагова 
кислоти, ефірні олії [6].

Трава деревію (Achillea millefolium L.) має про-
тизапальну, кровоспинну, протиалергійну, дерма-
тотонічну, протисвербіжну, ранозагоювальну дії. 
Вона містить ефірну олію (до 0,8 %), флавоноїди 
(лютеолін-7-рамнозид, рутин, апігенін), сесквітер-
пени (матрицин, мілефолін, балханолід), алкало-
їд ахілеїн, дубильні та гіркі речовини, аспарагін, 
каротин (провітамін А), вітаміни С і К, органічні 
кислоти (оцтову, мурашину, ізовалеріанову), фі-
тонциди. До складу ефірної олії входять проазу-
лен, альфа- і бета-пінен, камфора, борнеол, туйон, 
цинеол, каріофілен, складні ефіри й спирти [6].

Каріофілен — це густий екстракт, виділений 
із квіток календули (Calеndula officinаlis L.), до 
складу якого входять каротиноїди (каротин, віо-
лаксантин, віолоксантифлавохром, цитраксантин, 
рубіксантин, флавоксантин) та інші ліпофільні ре-
човини. Каротиноїди є терпеноїдами, розчинними 
в олії, що містять по вісім ізопренових залишків, 
їх накопичення у тканинах пов’язують зі здатніс-
тю до депонування кисню. За результатами дослі-
джень, проведених останніми роками, визначено, 
що каротиноїди мають виражені протизапальні, 
антипаракератозні, сквамолітичні властивості, при-
скорюють епітелізацію. Виражений лікувальний 
ефект каріофілену зумовлений специфічною дією 
каротиноїдів на обмінні процеси у шкірі. Препа-
рати на основі календули лікарської застосовують 
для лікування опіків, ран, трофічних виразок [6].

Прополіс (Propolis) є продуктом бджільництва, 
має відому антимікробну, протизапальну і знебо-
лювальну дії, зменшує свербіж, прискорює грану-
ляцію й епітелізацію шкіри [6].

В олії соняшниковій (Helianthus annuus L.) 
є гліцериди олеїнової (30 %), лінолевої (47 %) та 
ненасичених жирних кислот (пальмітинової, стеа-
ринової, арахідонової та лігноцеринової — до 9 %), 
каротиноїди, білки (19 %), вуглеводи (15–26 %), 
фітин (2 %), дубильні речовини (1,5 %). Фарма-
кологічні ефекти соняшникової олії зумовлені 
наявністю ненасичених жирних кислот та кароти-
ноїдів, які мають протизапальні, ангіопротектор-
ні та мембраностабілізуючі властивості, а також 
стимулюють процеси регенерації та репарації [6].

До жиру свинячого (нутряного) (Adeps Suillus) 
входять тріацилгліцериди одноосновних вищих 
жирних кислот, холестерин, фосфатиди, вітаміни 
А, D, Е, він сприяє швидкій регенерації та епіте-
лізації ран.

Віск бджолиний (Cera flava), як і всі продукти 
бджільництва, визначається цінними лікувальними 
властивостями, містить складні ефіри (70–80 %), 
в основному ацетилміристат, ефіри мелієсилового 
спирту, пальмітинової, церотинової, монтанової 
і мелієсової кислот. Бджолиний віск використо-
вують як структуро- і плівкоутворювальний ком-
понент мазей [6].

Ланолін безводний (Lanolinum) — жироподібна 
речовина, яку отримують при очищенні вовняного 
воску, що виділяють із вод, які залишаються після 
промивання вовни овець. Завдяки вмісту сумі-
ші складних ефірів холестерину, ізохолестерину 
і вищих жирних кислот із С18–С24, а також до 
10 % вільних стеринів, ланолін забезпечує жив-
лення і обмін речовин не тільки у поверхневих 
шарах шкіри, але і в більш глибоких підшкірних, 
що стимулює активну регенерацію пошкоджених 
тканин [6].

Мета роботи — визначити ефективність мазі 
«Вундехіл» при лікуванні поверхневих опіків 
і оптимальні способи її застосування.

У роботі використано результати лікування 
49 пацієнтів з опіками ІІа ступеня, які перебу-
вали на стаціонарному лікуванні в Харківському 
опіковому центрі у 2019–2020 рр. Пацієнтів було 
розподілено на дві клінічні групи: основну (26 
осіб, у яких місцеве лікування проводилося маззю 
«Вундехіл») і групу порівняння (23 постраждалих, 
у яких використовувалася мазь «Левомеколь»).

Вік постраждалих варіював від 22 до 54 років, 
чоловіків було 31 (63,2 %), жінок — 18 (36,8 %). 
У 36 (73,4 %) пацієнтів відзначалися опіки окро-
пом, у 13 (26,6 %) — полум’ям. Площа опікової 
поверхні у пацієнтів основної групи становила 
від 2 до 8 % поверхні тіла (п. т.) (у середньому — 
4,2±0,9 % п. т.). У групі порівняння площа опіко-
вих ран варіювала від 1 до 7 % п. т. (у середньому 
3,9±1,1 % п. т.). Час госпіталізації постраждалих 
від моменту термічної травми — 1–3 год. Групи 
хворих за віком, етіологічним фактором, площею 
і глибиною ураження були порівнянними.

Клінічну оцінку результатів лікування прово-
дили на основі візуального контролю перебігу ра-
невого процесу, визначення кількості та характеру 
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ексудату, особливостей раневого процесу, термінів 
епітелізації поверхневих опіків.

Динаміку раневого процесу в обох групах оці-
нювали за показниками цитологічного досліджен-
ня. Для цього ексудат забирали шляхом отримання 
раневих відбитків із поверхні рани за методикою 
М. П. Покровської та М. С. Макарова [7]. Якщо 
поверхня рани була неоднорідною за глибиною, то 
цитологічні відбитки знімали з різних її ділянок. 
Після підсушування мазки-відбитки фіксували 
96 % етиловим спиртом і забарвлювали за мето-
дом Романовського — Гімзи. У препаратах, які до-
сліджували за допомогою імерсійної мікроскопії, 
вивчали клітинний склад для визначення типу 
цитограми згідно із загальноприйнятою класифі-
кацією [8–10]. Мазки-відбитки отримували на 3, 
7, 10-ту добу з моменту травми під час перев’язок.

При надходженні до стаціонару постраждалим 
виконувався ретельний туалет опікової поверхні 
з видаленням обривків епідермісу й епідермальних 
пухирів та санацією раневої поверхні розчинами 
антисептиків (рис. 1).

Після цього пацієнтам основної групи на-
кладалися пов’язки з розчином хлоргексидину. 
У міру просочування пов’язок ексудатом їх заміна 
здійснювалася щоденно впродовж перших трьох 
діб. На 3-тю добу з моменту травми, після зати-
хання ексудативних процесів у рані, накладалися 
пов’язки з маззю «Вундехіл», їх частота залежала 
від кількості та характеру відділюваного (рис. 2).

Зміна пов’язок проводилася залежно від сту-
пеня просочування ексудатом, але не рідше одно-
го разу на дві доби. У пацієнтів основної групи 
відзначалося зниження больової чутливості у ході 
перев’язок, що пояснюється меншою адгезивністю 
дна і країв рани до марлевої пов’язки. Процес епі-
телізації ран розпочинався від 6,3±1,3 доби і за-
вершувався на 12,3±1,5 доби (рис. 3).

У пацієнтів групи порівняння після санації 
опікової поверхні накладалися пов’язки з маззю 
«Левомеколь» із тою самою частотою зміни, що 
й в основній групі. Травматизація новоутвореного 

епітелію у групі порівняння була більш вираже-
ною, ніж в основній групі, іноді супроводжувала-
ся кровотечею поверхні рани. Процес епітелізації 
ран у групі порівняння починався від 7,5±1,4 доби 
і завершувався на 14,2±1,7 доби.

Мазки-відбитки отримували на 3, 7, 10-ту 
добу з моменту травми під час перев’язок. Вихідна 
картина мазків-відбитків, отриманих у пацієнтів 
основної групи та групи порівняння на 3-тю добу 
від моменту травми, суттєво не відрізнялася.

Тип цитограми як у пацієнтів основної групи, так 
і групи порівняння характеризувався як запальний.

Серед клітинних елементів у мазку-відбитку 
переважали сегментоядерні нейтрофільні грану-
лоцити, вони виявлялися як значні скупчення 
клітин у багатьох ділянках препарату, частково 
у стані дегенерації та деструкції, також містили-
ся моноцити у невеликій кількості та поодинокі 
лімфоцити. Фіксувалися ознаки фагоцитарної 
активності, при цьому виявлялися нейтрофільні 
гранулоцити з внутрішньоклітинним розташуван-
ням мікроорганізмів.

Дегенеративно-запальний тип цитограми був 
зареєстрований в 1 (4,35 %) пацієнта групи порів-
няння. Клітинні елементи у мазку-відбитку були 
представлені великою кількістю сегментоядерних 
нейтрофільних гранулоцитів, більшість яких була 
у стані дегенерації та деструкції, та поодинокими клі-
тинами макрофагального ряду у неактивному стані.

Некротичний тип серед вивчених цитограм 
пацієнтів обстежених груп на етапах дослідження 
не встановлено.

На 7-му добу після травми у пацієнтів основної 
групи було отримано такі показники: у 3 (11,53 %) 
осіб тип цитограми визначений як запальний, 
у 6 (23,07 %) — як запально-регенераторний, у 14 
(53,84 %) — як регенераторний.

У пацієнтів групи порівняння на 7-му добу 
після травми також були зареєстровані такі типи 
цитограми: запальний — у 4 (17,39 %), запально-
регенераторний — у 7 (30,43 %) та регенераторний 
тип — у 12 (52,17 %).

Рис. 1. Опікова поверхня після висічення епідермаль-
них пухирів

Рис. 2. Опік на етапі лікування маззю «Вундехіл»
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При визначенні запально-регенераторного типу 
цитограми у мазках-відбитках зберігалася велика 
кількість сегментоядерних нейтрофільних грану-
лоцитів, але більшість із них становили клітини зі 
збереженою структурою, спостерігалося зменшення 
кількості клітин у стані дегенерації та деструкції. 
Відзначалися виражені явища фагоцитозу мікро-
флори, яка спостерігалася у невеликій кількості. 
Встановлено клітини фібробластичного диферону 
різного ступеня зрілості (профібробласти та фі-
бробласти). У препаратах виявлялися макрофаги 
у стані активного фагоцитозу, в отриманих із пе-
риферичних ділянок ран — з’являлися поодинокі 
молоді епітеліальні клітини.

На 10-ту добу після травми у 24 (92,30 %) па-
цієнтів основної групи реєструвався переважно 

регенераторний тип цитограми, у 2 (7,69 %) — за-
пально-регенераторний. У групі порівняння також 
переважали пацієнти з регенераторним типом ци-
тограми — 20 (86,95 %) випадків, запально-реге-
нераторний визначено у 3 (13,04 %).

У складі мазка-відбитка при регенераторно-
му типі цитограми виявлялися клітини фібро-
бластичного диферону різного ступеня зрілості 
(профібробласти та фібробласти). Спостерігалися 
окремі екземпляри та групи молодих епітеліальних 
клітин, які мали полігональну форму, ядра неве-
ликого розміру та широку цитоплазму. Сегменто-
ядерні нейтрофільні гранулоцити виявлялися не 
у всіх полях зору, групами у невеликій кількості, 
іноді як поодинокі.

Таким чином, отримані в ході дослідження дані 
свідчать про те, що багатокомпонентний препарат 
мазь «Вундехіл» на ліпофільній основі з вмістом 
складових частин природного походження відпо-
відає вимогам щодо засобів місцевого лікування 
опікових ран. Застосування цієї мазі при лікуванні 
пацієнтів з опіками IIа ступеня сприяє зниженню 
вираженості запальної реакції, надає стимулюючого 
ефекту на репаративні процеси в опіковій рані, за-
побігає механічному ушкодженню при перев’язках 
та сприяє скороченню строків епітелізації при опі-
ках ІІа ступеня. Мазь на ліпофільній основі до-
цільно застосовувати у клінічних ситуаціях, коли 
використання препаратів для місцевого лікування, 
які містять антибіотики або антибактеріальні ком-
поненти, неможливе у зв’язку із їх індивідуальною 
непереносимістю пацієнтом. Результати цитологіч-
ного дослідження підтверджують ефективність мазі 
«Вундехіл» та доцільність її застосування у ліку-
ванні поверхневих опіків шкіри.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МАЗИ НА ЛИПОФИЛЬНОЙ ОСНОВЕ «ВУНДЕХИЛ»  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ОЖОГОВ

А. В. КРАВЦОВ, Е. В. ШАПОВАЛ, Ю. И. ИСАЕВ, А. А. ЦОГОЕВ, Т. А. КУРБАНОВ

Представлены результаты местного лечения у пациентов ожогов IIа степени с использованием мази 
«Вундехил» на липофильной основе. Полученные данные свидетельствуют о ее эффективности 

Рис. 3. Епітелізація опікової поверхні після лікування
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благодаря уменьшению травматизации ожоговой поверхности при перевязках и стимулирующе-
му влиянию на процесс заживления, что позволяет рекомендовать препарат для амбулаторного 
лечения поверхностных ожогов.

Ключевые слова: ожоги, местное лечение, цитологические исследования, мазь «Вундехил».

EXPERIENCE OF APPLYING LIPOPHILIC OINTMENT “WUNDAHYL”  
WHEN TREATING SUPERFICIAL BURNS

O. V. KRAVTSOV, O. V. SHAPOVAL, Yu. I. ISAEV, A. A. TSOHOEV, T. A. KURBANOV

The results of local treatment in the patients with the second grade burns using lipophilic-based 
“Wundahyl” ointment have been presented. The obtained data testify to its effectiveness due to 
the reduction of trauma to the burn surface during dressings and stimulating effect on the wound 
healing process, that allows to recommend the drug for an outpatient treatment of superficial burns.

Key words: burns, local treatment, cytological examinations, “Wundahyl” ointment.
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