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Корисна модель належить до медицини, а саме стосується бальнеотерапії, і може бути 
використано для лікування дерматитів. 

Базовою терапією запальних дерматозів у наш час є топічні препарати, що містять 
глюкокортикостероїдні гормони (ТГКС). Швидкість настання і вираженість протизапальної дії 
ТГКС часто робить їх вибір як терапевтичний засіб першої лінії для лікування дерматозів 5 

алергічної, проліферативної і аутоімунної природи. Активне клінічне використання ТГКС 
пояснюється їх високою протизапальною, протиалергічною, імуносупресивною активністю, а 
також судинозвужувальним і антимітотичним ефектом. Але ж повсюдне застосування ТГКС 
обумовлює розвиток побічних ефектів (Кунгуров Н.В., Чупахин О.Н., Зильберберг Н.В. и др. 
Перспективы разработки инновационного наружного средства терапии дерматозов // Успехи 10 

современного естествознания. - 2016. - № 12-1. - С. 14-19). 
Відомий спосіб лікування дерматитів (Полисорб МП - официальная инструкция по 

применению) шляхом внутрішнього застосування засобу полісорб, який складається із сполук 
кремнію, у вигляді дрібнодисперсного порошку. Але ж при значній дозуванні і тривалості 
курсового прийому може викликати запори і проблеми з травленням. 15 

Трансдермальний шлях доставки ліків (Бояковская Т.Г. Разработка кремнийорганических 
глицерогидрогелей и сравнительная оценка их транскутанной активности /Т.Г. Бояковская: 
Автореф. дис. канд. мед. наук. - Челябинск, 2006. - 24 с.) має ряд переваг перед введенням 
препаратів перорально і парентерально: 

- відсутність залежності від величини рН вмісту шлунка і кишечнику, метаболізму в 20 

шлунково-кишковому тракті і з подальшим зниженням активності;  
- оптимальний шлях доставки лікарської речовини до патологічно зміненої тканини або 

органу, розташованим близько до шкіри; 
- здатність накопичуватися в роговому шарі шкіри в необхідних для організму кількостях, що 

пролонгує дію препаратів, збільшує їх ефективність і зменшує побічну дію; 25 

- можливість призупинити подальший вплив лікарських препаратів, що не всмокталися, 
(шляхом видалення їх) у разі виникнення небажаних побічних ефектів; 

- безболісність і зручність в застосуванні. 
Відомий спосіб лікування алергічних дерматитів шляхом накладання на вогнище ураження 

пов'язки, змоченої в бромйодному розсолі із загальною мінералізацією 260-290 г/л протягом 10-30 

15 хв курсом 10-12 процедур (Патент РФ 2089196, МПК А 61 K 35/08, опубл. 10.09.97, бюл. № 
25). Недоліком способу є наявність протипоказань через подразнюючу дію розсолу. 

Відомий спосіб лікування атонічного дерматиту (Патент РФ 2213566, МПК А 61 K 35/08, 
опубл. 10.10.2003, Бюл. № 28) шляхом накладення на вогнище ураження серветки, змоченої 
мінеральною водою "Устькачкинская 1/99" при t=24-25 °C, із загальною мінералізацією 8,2-8,6 35 

г/л, лікування проводять протягом 15-20 хв, 2-3 рази на добу, курс 10-15 процедур. Недоліком 
способу є обмеженість використання місцевого бювету з мінеральною водою "Устькачкинская 
1/99". 

Найбільш близьким аналогом є спосіб лікування атопічного дерматиту шляхом накладення 
на вогнище ураження пов'язки, змоченої мінеральною гідрокарбонатно-хлоридно-натрієвою 40 

водою "Обухівська" (Патент РФ 2184554, МПК А 61 K 35/08, опубл. 10.07.2002, бюл. № 19) із 
загальною мінералізацією 1,8-2,2 г/л при температурі 22-25 °C, протягом 10-15 хв, курс 10-12 
процедур, 3-5 разів на добу. Недоліком є відсутність відповідної концентрації біологічно 
активного компонента. 

В основу корисної моделі поставлено задачу розширення можливостей та асортименту 45 

природних засобів для лікування дерматитів, зменшення кількості протипоказань шляхом 
використання аплікацій кремнієвою маломінералізованою гідрокарбонатною натрієвою водою. 

Поставлена задача вирішується тим, що у способі лікування дерматиту шляхом зовнішнього 
використання мінеральної води, згідно з корисною моделлю, на вогнище ураження здійснюють 
аплікації з серветок, змочених кремнієвою маломінералізованою гідрокарбонатною натрієвою 50 

водою із загальною мінералізацією 3,07 г/л, при t 24-25 °C, на 20 хв 1 раз на добу, курс 7-10 
процедур. 

Використовується мінеральна вода (MB) свердловини (свр.) № 1-ЗГ, яка за 
органолептичними характеристиками прозора, безбарвна, лужна на смак, без запаху. Реакція 
води нейтральна - рН 7,05 рН. У складі розчинених газів визначено діоксид вуглецю - 494,45 55 

мг/л. 
Щодо співвідношення основних катіонів та аніонів вода свр. № 1-ЗГ є маломінералізованою 

гідрокарбонатною натрієвою. Загальну мінералізацію води визначено у межах 3,07 г/л. При 
цьому вміст гідрокарбонат-іонів становив 2013,0 мг/л, іонів натрію і калію - 770,3 мг/л. 
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В мінеральному складі води свр. № 1-ЗГ с. Барвінок містяться різноманітні компоненти та 
сполуки. У концентраціях менше за 0,01 мг/л визначено кадмій, хром, мідь, свинець, цинк. У 
підвищених концентраціях вода містить метакремнієву кислоту у кількості 225,97 мг/л при 
бальнеологічній нормі 50,0 мг/л, ортоборну кислоту - 36,32 мг/л при бальнеологічній нормі 35,0 
мг/л. Таким чином кремній у складі води є діючим біологічно активним компонентом. 5 

Кремній є есенціальним елементом. В організмі людини він виявляється практично у всіх 
тканинах. Встановлено, що сполуки кремнію необхідні для нормального розвитку і формування 
епітеліальної і сполучної тканини, сприяють біосинтезу колагену та утворенню кісткової тканини, 
грають істотну роль в метаболічних процесах. Зі зниженням вмісту кремнію в крові, органах і 
тканинах і порушенням процесів кремнеобмена можуть бути пов'язані багато захворювань, в 10 

тому числі і дерматити.  
Даних про використання кремнієвої маломінералізованої гідрокарбонатної натрієвої води 

свр. № 1-ЗГ с. Барвінок для лікування дерматитів в літературі не виявлено. 
Спосіб здійснюють наступним чином: 
Серветку, складену в декілька шарів, рясно змочують мінеральною водою свр. № 1-ЗГ із 15 

загальною мінералізацією 3,07 г/л, t 24-25 °C, віджимають і накладають на уражені ділянки 
шкіри і закріплюють на вогнищі ураження. Серветку залишають на 20 хв, у міру висихання її 
зволожують тієї ж мінеральною водою. Після зняття серветки шкірні покрови не витирають. 
Протягом доби процедуру проводять 1 раз. Курс лікування складається з 7-10 процедур. 

Даний метод може бути застосований при лікуванні дерматитів як монотерапії або в 20 

поєднанні з іншими курортними факторами. 
Ефективність способу ілюструється наступним прикладом. 
Дослід виконується на трьох групах тварин, 12 щурів у кожній групі.  
У тварин першої групи відтворювали модель дерматиту. Модель дерматиту відтворюють 

наступним чином - на голену ділянку шкіри щура впродовж 3-5 секунд втирають тампоном 25 

ксилол, через 4-6 секунд (за цей термін ксилол висихає) втирають тампоном параформ, 
утримуючи щура 5-10 секунд (за цей термін пароформ висихає). Процедуру проводять один раз 
на добу, курсом 3 дні. 

Розвиток дерматиту у щурів на 7-му добу супроводжується наступними патологічними 
змінами: виникненням стану підвищеної збудливості та тривожності, підсиленням 30 

сечоутворення, екскреції азотистих продуктів обміну, збільшенням екскреції іонів калію та 
натрію з сечею, зменшенням концентрації іонів натрію та хлорид-іонів у сечі, зниженням 
загального білка та підвищенням рівня серомукоїдів, на фоні чого спостерігається дисбаланс у 
системі ПОЛ/АОС, підвищенням рівня МДА (ПОЛ) та зниженням активності ферменту каталази, 
суттєвим перерозподілом у формених елементах крові, пригніченням клітинної ланки імунітету, 35 

деструкцією шарів епідермісу, лімфоїдною інфільтрацією дерми, гіперемією кровоносних судин. 
На другій групі тварин також відтворювалась модель дерматиту. На четверту добу починають 
проводити аплікації мінеральною водою на ушкоджену ділянку. 

Курсове зовнішнє застосування MB свр. № 1-ЗГ на фоні розвитку експериментального 
дерматозу: 40 

1. Сприяє міорелаксації, усуває підвищену збудливість та тривожність, покращує емоційний 
стан тварин; 

2. Сприяє зменшенню показників сечоутворення та екскреції азотистих продуктів обміну, 
збільшенню екскреції хлорид-іонів та олужненню сечі; 

3. Повною мірою обмежує метаболічні порушення, які виникають в умовах відтворення 45 

патологічної моделі дерматозу; 
4. Обмежує розвиток патологічного процесу в умовах відтворення ЕД у щурів, про що 

свідчить повне відновлення показників периферійної крові та процесів фагоцитозу; 
5. У щурів з моделлю ЕД, які отримували курс процедур з MB свр. № 1-ЗГ, має місце 

зникнення запалення у власно шкірі та активація відновлення епідермісу. 50 

Таким чином, курсове зовнішнє застосування MB свр. № 1-ЗГ на фоні розвитку 
експериментального дерматиту чинить корегуючий вплив відносно порушень функціонального 
стану органів та систем організму, що викликано розвитком експериментального дерматиту. 
Дослідні показники практично не відрізняються від показників інтактних тварин (контрольної 
групи). 55 

Корисна модель що заявляється, розширяє можливості та асортимент природних засобів 
для лікування дерматитів, дозволяє зменшити кількість протипоказань шляхом використання 
аплікацій кремнієвою маломінералізованою гідрокарбонатною водою. 
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
  

Спосіб лікування дерматиту шляхом зовнішнього використання мінеральної води, який 
відрізняється тим, що на вогнище ураження здійснюють аплікації з серветок, змочених 
кремнієвою маломінералізованою гідрокарбонатною натрієвою водою із загальною 5 

мінералізацією 3,07 г/л, при t 24-25 °C, на 20 хв 1 раз на добу, курс 7-10 процедур. 
 

Комп’ютерна верстка М. Шамоніна 
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