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МІСЦЕВОАНЕСТЕЗУВАЛЬНА ДІЯ НОВОЇ КОМБІНОВАНОЇ 
МАЗІ З АНЕСТЕЗІНОМ ТА СУХИМ ЕКСТРАКТОМ СОЛОДКИ

Березняков A.B.
Національний медичний університет, м. Харків, Україна

Захворювання алергічного характеру в даний час явищ а дуже поши
рені. З різних причин на шкірі з'являються папульозні і везікулезні виси
пання, які можуть розкриватися і залишати мокнучі ерозії, а іноді ділянки 
некрозу, кірки і лусочки. Для гострих дерматитів характерно запалення, 
що супроводжується гіперемією і набряком, свербіж, печіння і біль. Про
цес може поширюватися на інші ділянки шкіри, а не тільки в місці дії але
ргену. Тому, враховуючи особливості протікання даних процесів, лікуван
ня алергічних дерматитів повинно проводитися за допомогою комбінова
них мазей, до складу яких входять речовини з протизапальною і проти- 
алергічною активністю.

М ета роботи -  дослідження місцевоанестезувальної дії нової комбі
нованої мазі з анестезином та сухим екстрактом солодки.

Результаты исследования. М ісцевоанестезувальну дію нової комбі
нованої мазі визначали на моделі анестезії ока кроля. В експерименті були 
використані кролі породи Ш иншила масою 2,5 кг, яких розподілили на 2 
групи по 5 тварин у кожній. Перша група отримувала експериментальну 
мазь, друга група -  препарат порівняння -  5% мазь анестезина, виробниц
тва «Татхімфарм». У ході дослідів тваринам закладали за нижню повіку 
дослідну мазь та мазь порівняння в кількості 0,1 г. Потім подразнювали 
рогівку тонким кінським волосом від зовнішнього кута до зіниці, що ви
кликало зажмурювання ока. Про ступінь місцевоанестезувальної дії дослі
джуваної мазі судили за: швидкістю появи місцевої анестезії -  час від за
кладання речовини до зникнення зажмурювання ока при подразненні та 
тривалістю дії анестезії -  час з моменту припинення зажмурювання ока до 
його появи знову.

Висновки: Встановлено, що нова комбінована мазь з анестезином та 
сухим екстрактом солодки має достатньо високу місцевоанестезувальну 
активність, яка дорівнює препарату порівняння.
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