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БІОМЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ

Огляд пропозиції
Під "Пробіотиками" (дослівний переклад – "для жит�
тя", антонім до поняття "антибіотики") розуміють пре$
парати, що містять корисні бактерії та призначені для
попередження та лікування захворювань шлунково$
кишкового тракту. Цей тип лікарських засобів успішно
застосовується в усьому світі починаючи з другої поло$
вини ХХ століття.

Погіршення епідемічної ситуації в Україні протягом
останніх років по відношенню до туберкульозу, різнома$
нітних форм гепатиту, інфекційних захворювань шлун$
ково$кишкового тракту, нарівні з постійною загрозою
екологічної або терористичної катастрофи, створює пе$
редумови для проведення спеціальних досліджень,
спрямованих на створення нових, більш ефективних лі$
карських засобів. Одним з найбільш доцільних шляхів
створення останніх є модифікація вихідних пробіотич$
них препаратів речовинами, що можуть стимулювати
біологічну активність мікроорганізмів (подібні речови$
ни дістали назву "пребіотиків"). Проведені нами попе$
редні дослідження продемонстрували, що метали, вве$
дені у пробіотичний препарат у колоїдній формі, можуть
спрямовано регулювати властивості мікробних культур,
що формують основу препарату, та стимулювати їх біо$
логічну активність.

Враховуючи вищезазначене, ми пропонуємо новий
тип комплексного пробіотичного препарату, збагачено$
го частинками колоїдного золота, "Oкарін$Au". Основу
препарату складають штами бактерій нормофлори шлун$
ково$кишкового тракту практично здорових людей. Пре$
парат може використовуватися для профілактики та лі$
кування дисбактеріозів, а також особливо небезпечних
інфекційних захворювань.

Препарат пропонується до вживання у формі же$
латинових капсул, що містять ліофілізовані культури
мікроорганізмів, збагачені колоїдним золотом. Подібний
підхід дозволяє доставляти препарат без втрат його ак$
тивності безпосередньо до тієї частини шлунково$киш$
кового тракту, що потребує медикаментозної корекції.

Інноваційний аспект та основні переваги
Пробіотичний препарат, основу якого складають шта$
ми бактерій нормофлори шлунково$кишкового тракту

практично здорових людей, збагачений частинками ко$
лоїдного золота, характеризується наступними безпе$
речними перевагами:
– широким спектром антагоністичної активності до

збудників небезпечних інфекційних захворювань:
сибірської виразки, туляремії, сальмонельозів, бру$
цельозів та ін., що підтверджено клінічними дослі$
дженнями (Рис. 2);

– вибірковістю бактерицидної дії по відношенню до
патогенної мікрофлори та одночасним стимулю$
ванням нормофлори, що пов'язано з присутністю
золота у колоїдній формі;

– здатністю підвищувати лізис атипових патологіч$
них клітин на фоні підвищеної резистентності до
антибіотиків та хіміотерапевтичних препаратів, що
дозволяє з успіхом використовувати цей препарат
для лікування онкологічних хворих;

– здатністю стимулювати неспецифічний імунітет
організму в цілому;

– невисокою собівартістю запропонованого препара$
ту у порівнянні з іншими присутніми на ринку про$
біотичними засобами.

Галузі застосування 
Медицина та Охорона здоров'я, Біотехнології
Стадія розробки
Продукт пройшов тестування та є у наявності для де$
монстрації та вживання.
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НОВИЙ ТИП КОМПЛЕКСНОГО ЗОЛОТОВМІСНОГО ПРОБІОТИЧНОГО
ПРЕПАРАТУ "OКАРІНMAU" ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ
ДИСБАКТЕРІОЗІВ ТА ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНИХ ІНФЕКЦІЙНИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ (СИБІРСЬКА ВИРАЗКА, ТУЛЯРЕМІЯ, БРУЦЕЛЬОЗ ТА ІН.)

Рис. 1. Фармакологічна форма пробіотичного препарату
"OкарінMAu"

Рис. 2. Стан мікробіоценозу шлунковоMкишкового тракту
(МШКТ) дітей, хворих на дисбактеріоз I–III ступенів (1) та
його корекція за допомогою базисної патогенетичної терапії (2)
та базисної терапії на фоні лікування бактеріальним конM
центратом "Окарін4Au", збагаченого колоїдним золотом (3)
у порівнянні із станом МШКТ у нормі (4): блакитним кольоM
ром позначені бактерії нормофлори ШКТ людини, а черM
воним – умовноMпатогенні види*.
*За результатами клінічної апробації бактеріального конценM
трату "Окарін4Au", збагаченого колоїдним золотом, що наM
дані Міським Дитячим Гастроентерологічним Центром (МіM
ністерство Охорони Здоров'я України)




