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ПОДІЇ ФАКТИ
УДК 615.15.92
ДО 75-РІЧЧЯ ВИДАТНОГО НАУКОВЦЯ
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВИЧА ЧЕРНИХА
5 січня 2015 р. виповнюється 75 років
ректору
Національного
фармацевтичного
університету Валентину Петровичу Черниху,
член-кореспонденту Національної академії наук
України, лауреату Державної премії України,
доктору фармацевтичних наук, доктору хімічних
наук, професору. 2015 рік знаменний для
Валентина Петровича ще й тим, що виповнюється
50 років його науково-педагогічної та громадської
діяльності і 35 років на посаді ректора.
Півстоліття
життя
віддано
служінню
благородній місії – підготовці фахівців для
фармацевтичної галузі, підготовці наукових
і науково-педагогічних кадрів, перебудові та
реорганізації Національного фармацевтичного
університету, головного фармацевтичного вищого
навчального закладу України з історією, яка починається у далекому 1805 році,
реформуванню вищої фармацевтичної освіти та фармацевтичної галузі України.
В. П. Черних пройшов шлях від студента, аспіранта, асистента, доцента,
професора, завідувача кафедри, декана, проректора з навчальної роботи до ректора
Національного фармацевтичного університету, який очолює з 1980 року.
Під керівництвом В. П. Черниха Харківський фармацевтичний інститут пройшов
складні етапи реорганізації від невеликого, маловідомого інституту в найбільший
Національний фармацевтичний університет, який відповідає найвищим державним
і міжнародним критеріям.
Сьогодні колектив університету налічує понад 20 тисяч співробітників і студентів.
Під керівництвом видатного організатора Харківський фармацевтичний інститут, в
якому навчалося 1 600 студентів за однією спеціальністю «Фармація» та працювало
6 докторів наук і 73 кандидати наук, виріс в унікальний науково-освітній комплекс
– Національний фармацевтичний університет, в якому сьогодні навчаються 17 500
студентів за 14 спеціальностями та здійснюють науково-педагогічну діяльність 110
докторів наук і 500 кандидатів наук, середній вік яких становить 45 років. У 1991 р.
Харківський фармацевтичний інститут був одним із перших серед 900 ВНЗ, який
отримав статус акредитованого на союзному рівні. У 1999 р. у першій п’ятірці ВНЗ
України набув статусу національного, став другим національним ВНЗ у м. Харкові.
Під керівництвом В. П. Черниха здійснено кадровий «прорив» в НФаУ: з 1980 р.
підготовлено більш ніж 130 докторів наук і близько 650 кандидатів наук. За
рейтингом ЮНЕСКО серед 200 кращих університетів України НФаУ має один із
найвищих показників якості науково-педагогічного потенціалу – 94%. За останні 15
років у НФаУ відкрито 13 нових спеціальностей, Інститут підвищення кваліфікації
спеціалістів фармації, коледж. Протягом усього періоду управління університетом
В. П. Чернихом забезпечено стабільне фінансове становище ВНЗ, створена ефективна
система соціального захисту співробітників і студентів. НФаУ посідає лідерські
позиції в Україні, в національному рейтингу знаходиться на 2-му місці серед 18
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медичних навчальних закладів і на третьому серед харківських університетів, є
флагманом фармацевтичної освіти серед навчальних закладів країн СНД. НФаУ
нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за вагомий внесок у
розвиток медичної та фармацевтичної науки і освіти. Це університет європейського
рівня, визнаний у світі, є дійсним членом міжнародних фармацевтичних та
освітніх асоціацій. У 2013 р. НФаУ приєднався до Великої Хартії університетів.
Спеціалізований ВНЗ, забезпечує комплексну підготовку фахівців високої якості
за всіма напрямами фармацевтичної галузі. У його аудиторіях отримали вищу
фармацевтичну освіту понад 50 тисяч фахівців, серед яких понад 6 тисяч магістрів
фармації для 82 країн світу. Підготовка фахівців для зарубіжжя – це вагомий чинник
підвищення міжнародного іміджу нашої держави та освіти.
З метою реалізації державної політики кадрового забезпечення галузі
В. П. Чернихом запропонована система підготовки фахівців «на місцях», шляхом
відкриття мережі з 20 фармацевтичних факультетів при медичних ВНЗ, забезпечення їх
науково-педагогічними кадрами, навчально-методичною літературою. В університеті
здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів для фармацевтичних
факультетів ВНЗ, практичної фармації України та зарубіжних країн.
Вперше в системі фармацевтичної освіти України створені навчально-методичні
комплекси навчальної літератури з усіх дисциплін обсягом понад 2 тис. найменувань.
Навчальний процес на 100% забезпечено навчально-методичною літературою
державною та іноземними мовами, якою користуються всі фармацевтичні
факультети України та деяких країн СНД. Наукова спадщина університету – понад
490 підручників і навчальних посібників, 300 монографій, понад 1 500 охоронних
документів на винаходи. Вченими НФаУ розроблено і впроваджено у виробництво
261 новий лікарський препарат.
В. П. Черних – ініціатор і один із авторів розробки Концепції розвитку
фармацевтичної галузі та освіти України, розширення спектра спеціальностей
для фармацевтичної галузі, основоположник новітнього напряму в фармації:
фармацевтичної опіки хворих, системи контролю якості ліків, зокрема впровадження
біоеквівалентності на засадах належної клінічної практики відповідно до світових
вимог.
Для підвищення авторитету та визнання на державному рівні фармацевтичної
галузі з ініціативи та за безпосередньої участі В. П. Черниха в Україні встановлено
професійне свято – День фармацевтичного працівника (1999 р.), запроваджено нову
державну нагороду – почесне звання «Заслужений працівник фармації України»
(2005 р.), прийнято Етичний кодекс фармацевтичного працівника України (2010 р.),
створено першу в світі Фармацевтичну енциклопедію (перше видання – 2005 р.,
друге – 2010 р.). Під безпосереднім керівництвом В. П. Черниха культурна скарбниця
Харківщини збагачена унікальною скульптурною композицією «Фармація у віках»,
першим у світі пам’ятником фармацевту. В. П. Черних став ідеологом зміцнення
галузі та організатором проведення на базі університету V, VI і VII Національних
з’їздів фармацевтів України, створення Фармацевтичної асоціації України.
В. П. Черних – видатний вчений в галузі органічної хімії, праці якого широко відомі
науковій спільноті України і зарубіжжя. Він є автором 1 260 наукових праць, серед
яких підручник «Органічна хімія» в 3-х томах, удостоєний Державної премії України
в галузі науки і техніки у 2000 р. Це перший підручник для вищої фармацевтичної
освіти України. Вченим заснований новий науковий напрям – синтез біологічноактивних речовин – похідних дикарбонових кислот, створення на їх основі різних
гетероциклічних структур і дослідження шляхів циклізації поліфункціональних
реагентів в ансамблі гетероциклів. Новизну і пріоритетність наукових досліджень
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підтверджують 126 патентів України та Росії, 341 авторське свідоцтво. Більше 40
років Валентин Петрович віддав підготовці докторів і кандидатів наук для вищої
школи і практичної фармації. За цей час було створено вітчизняну школу хіміківсинтетиків, у рамках якої науковець підготував понад 60 докторів і кандидатів наук,
а також (особисто та з учнями) створив 16 лікарських препаратів.
За підсумками багаторічних наукових досліджень в області синтезу біологічно
активних речовин у 1997 р. професора В. П. Черних обрано член-кореспондентом
НАН України. В історії фармації України ця подія стала першим прикладом
представництва фармації в академічній науці. За наукові досягнення Президія
академії наук України нагородила В. П. Черниха почесним знаком НАН України у
2013 р.
В. П. Черних – відомий державний і громадський діяч, ініціатор видання 7 наукових
журналів ВАК України. Протягом 30 років працював в Експертних радах ВАК СРСР
та України. На цей час очолює республіканську Проблемну комісію «Фармація» МОЗ
України, є головою Науково-методичної комісії з фармації Міністерства освіти і науки
України, членом Вченої Ради ДП «Державний експертний центр МОЗ України»,
членом Президії Фармакопейного комітету МОЗ України, членом Вченої медичної
ради МОЗ України, членом бюро ДП «Державний експертний центр МОЗ України» з
реєстрації лікарських засобів і лікарських препаратів, членом секції хімії та хімічної
технології Комітету з Державних премій в галузі науки і техніки, членом колегії
Держінспекції з контролю якості лікарських препаратів МОЗ України. В. П. Черних
– Віце-президент Фармацевтичної асоціації України, Президент Фармацевтичної
асоціації Харківщини. Обирався депутатом Київської районної ради народних
депутатів м. Харкова (1986 р.) і міської Ради народних депутатів (1985–1987 рр.). У
1999 р. Міжнародний біографічний центр та Американський біографічний інститут
визнали В. П. Черниха одним із 500 найбільш впливових і видатних вчених світу.
Здійснює активну міжнародну та просвітницьку діяльність.
Плідну працю та видатні заслуги відомого вченого, педагога, організатора,
державного і громадського діяча були неодноразово відзначені державою:
нагороджений орденами «Знак Пошани», «Трудового Червоного Прапора», орденами
України «За заслуги» І, ІІ, ІІІ ступенів, князя Ярослава Мудрого ІV і V ступенів,
Почесною грамотою Верховної Ради України, почесними грамотами та відзнаками
МОЗ та МОН України, «Відмінник охорони здоров’я», «Відмінник освіти України»,
«Винахідник СРСР», «Петро Могила», відзнакою Харківської облдержадміністрації
«Слобожанська слава», присвоєно почесні звання «Заслужений винахідник УРСР»,
«Заслужений діяч науки і техніки УРСР». Харківська громадськість обрала
В. П. Черниха Почесним громадянином м. Харкова.
Науково-педагогічна й академічна громадськість, колектив і студенти
Національного фармацевтичного університету, колеги, друзі, учні від щирого серця
вітають відомого вченого, талановитого педагога, видатного організатора і
реформатора вищої фармацевтичної освіти, невтомного ентузіаста і патріота
фармації, який є яскравим прикладом відданого служіння інтересам освіти, науки,
здоров’я людей, інтересам нашої славної України.
Редакція «Фармацевтичногго журналу» приєднується до привітання ювіляру.
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УДК 615.15.92
З НАГОДИ 70-РІЧЧЯ ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО
МИКОЛИ СЕМЕНОВИЧА ПОНОМАРЕНКА
12 грудня 2014 р. виповнилося 70 років
з дня народження заслуженого працівника
фармації України, академіка Міжнародної
академії інформатизації при ООН, віцепрезидента Фармацевтичної асоціації України,
завідувача кафедри організації і економіки
фармації Національної медичної академії
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
доктора фармацевтичних наук, професора
Пономаренка Миколи Семеновича.
М. С. Пономаренко народився 12 грудня
1944 р. в смт. Андріївка Харківської обл. в
робітничій родині. Після закінчення середньої
школи служив у лавах Збройних Сил у Групі
Радянських військ у Німеччині. У 1967 р. був прийнятий по конкурсу в Харківський
фармацевтичний інститут (нині Національний фармацевтичний університет). У ці
роки Микола Семенович поєднує навчання з практичною діяльністю. З першого
курсу його обирають заступником голови студентського профкому, капітаном
команди «КВН», призначають командиром будівельного загону (Тюмень, Цілина).
Після закінчення навчання у 1972 р. молодого провізора призначають управляючим
Подільської центральної районної аптеки № 46 м. Києва (1972–1976 рр.). У 1976 р.
М. С. Пономаренко обирають секретарем Київського міського комітету профспілки
медичних працівників (1976–1981 рр.), а пізніше секретарем Українського
республіканського комітету профспілки медичних працівників (1981–1984 рр.),
він старший викладач (1984–1991 рр.) та завідувач (з 1991 р.) кафедри організації
і економіки фармації НМАПО імені П. Л. Шупика.
У 1981 р. Микола Семенович захистив кандидатську дисертацію на тему
«Аналіз захворюваності аптечних працівників у взаємозв’язку з умовами їх праці».
Головною темою наукової діяльності професора М. С. Пономаренка є вивчення та
вдосконалення системи післядипломного навчання провізорів, за якою у 1990 р.
ним захищена докторська дисертація «Організаційні принципи, методичні основи і
форми вдосконалення системи післядипломного навчання провізорів».
За понад 30 років науково-педагогічної діяльності професором М. С. Пономаренком
опубліковано близько 470 наукових праць, у тому числі 5 підручників і посібників,
4 монографії, підготовлено 2 проекти Законів України (у співавторстві), 6 проектів
наказів МОЗ України, 49 інструктивно-методичних рекомендацій, 49 доповнень
до Довідника кваліфікаційних характеристик, численні інноваційні пропозиції,
що оформлені у вигляді 19 патентів на винахід та 16 авторських свідоцтв. Коло
наукових інтересів М. С. Пономаренка пов’язано з управлінням вітчизняним
виробництвом лікарських засобів в умовах впровадження належних практик GMP
та методологічним забезпеченням системи післядипломної підготовки провізорів на
основі інформаційних технологій.
Микола Семенович Пономаренко очолює Київську наукову фармацевтичну
школу з оптимізації управління фармацевтичним сектором охорони здоров’я, під
його керівництвом підготовлено 14 докторів та кандидатів фармацевтичних наук.
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Професор М. С. Пономаренко – заступник головного редактора «Фармацевтичного
журналу», член редакційних колегій наукових журналів «Фармацевтичний часопис»,
«Рецепт» (Республіка Білорусь) та багатьох інших профільних видань.
Наукову, педагогічну роботу М. С. Пономаренко успішно поєднує з активною
громадською діяльністю. Він є головою атестаційної комісії з атестації провізорів
і фармацевтів при Державній службі лікарських засобів в Чернігівській області,
головою Спеціалізованої Вченої ради із захисту докторських та кандидатських
дисертацій за спеціальністю 15.00.01– технологія ліків, організація фармацевтичної
справи та судова фармація, членом Київської ради профспілки працівників охорони
здоров’я та упродовж 30 років є незмінним головою Ревізійної комісії ЦК профспілки
працівників охорони здоров’я України, близько 30 років головою профкому
Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика,
консультант з фармації Державного управління справами Секретаріату Президента
України. Упродовж майже 15 років він працював в експертній раді при ВАК України.
За багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток охорони
здоров’я, післядипломне навчання спеціалістів фармації, розвиток фармацевтичної
науки та розробку нормативно-правових актів, професійну ерудицію та активну
життєву позицію М. С. Пономаренко було нагороджено державною нагородою
України, йому було присвоєно почесне звання заслуженого працівника фармації
України (1998 р.), грамотами Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони
здоров’я України, Фармацевтичної Асоціації України, знаком пошани Київського
міського голови.
Свій ювілей Микола Семенович Пономаренко зустрічає у розквіті творчих
сил, сповнений енергії, оптимізму, нових ідей та планів щодо реформування
фармацевтичного сектора в охороні здоров’я України, удосконалення виробництва
ліків та оптимізації підготовки та перепідготовки національних фахівців на благо
громадян України.
Микола Семенович користується великою повагою та авторитетом у співробітників
кафедри, факультету, академії, науковців і практичних працівників фармацевтичної
галузі України.
З нагоди ювілею бажаємо Миколі Семеновичу ще багато років залишатися в
авангарді наукових досліджень і педагогічної діяльності. Здоров’я Вам, життєвої
енергії та нових звершень.
Колектив Національної медичної академії
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика,
Редакція «Фармацевтичного журналу»,
Фармацевтична спільнота України
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В. В. ТРОХИМЧУК 1, д-р фарм. наук, проф., О. І. БЄЛЯЄВА 2
1
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
2
Одеський національний медичний університет
ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ
ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ, ХВОРИХ
НА ПНЕВМОНІЮ
Ключові слова: експертне дослідження, ефективність, безпечність, лікарські
засоби, пневмонія, діти
У сучасній фармацевтичній науці під час розроблення методологій та аналізу
даних трапляються проблеми обробки інформації, що погано формалізується. В
цьому разі використовують теорію і методологію обробки експертних висновків.
Саме експертні оцінки виділяють в окрему категорію, що дає змогу здійснити всі
необхідні розрахунки і домогтися визначення найточніших критеріїв вимірів.
У разі розроблення методів фармацевтичної експертизи основну увагу приділяють
засобам організації роботи зі спеціалістами-експертами та обробленню пропозицій
експертів, виражених у кількісній та/або якісній формі з метою підготовки інформації
для прийняття рішень.
Проблема добору експертів у будь-якій галузі є однією з найскладніших.
Експерти можуть репрезентувати різні рівні професіоналізму в досліджуваних
напрямах. Через це виникають похибки в їхніх висновках. Щоб уникнути цієї
проблеми звичайно формують підсумковий висновок з урахуванням компетентності
спеціалістів.
Метою нашої роботи було виконання експертного оцінювання висновків фахівців
щодо визначення найефективніших лікарських засобів (ЛЗ) для лікування пневмонії
у дітей.
Матеріали та методи дослідження
Матеріалом дослідження були анкети лікарів-спеціалістів (педіатрів, дитячих
пульмонологів), які розроблені шляхом систематизації інформації з протоколів
надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «дитяча пульмонологія». Методи
дослідження: експертна оцінка, математично-статистичний, графічний.
Результати дослідження та обговорення
На першому етапі було проведено збір інформації, яка в подальшому підлягала
експертному оцінюванню [1, 6]. З цією метою було застосовано метод «снігового
кому» [1]. Послідовність дій була такою: анкету, яка містила прохання визначити
перелік лікарських засобів щодо лікування дітей на позалікарняну гостру
постнатальну пневмонію передавали фахівцю. Після того, як лікар вносив відомості,
цю анкету передавали наступному фахівцю з проханням дописати лікарські засоби,
що застосовує він. Процедура збору засобів закінчується тоді, коли фахівці не
дописують нових схем. На цьому етапі схеми перестали додавати після опитування
21 фахівця (всього було залучено 25 лікарів).
Після обробки анкет було визначено 56 лікарських засобів (табл. 1).
© В. В. Трохимчук, О. І. Бєляєва, 2014
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Таблиця 1
Найменування лікарських засобів, їх дозування та форми випуску
№ з/п

Найменування
Антибактеріальні засоби

1

Ампіцилін 0,25; 0,5 у табл.

2

Ампіциліну натрієва сіль пор. д/п р-ну д/ін. 0,5 г

3

Амоксицилін табл. розчин. 0,25; 0,5 г

4

Амоксицилін гран. д/п оральн. сусп. 250 мг/5 мл; 500 мг/5 мл фл.

5

Амоксиклав, порошок д/п ор. сусп. 5 мл–125 мг/31,25 мг; 400 мг/57 мг

6

Амоксиклав, табл. 250 мг/125 мг; 500 мг/125 мг

7

Амоксиклав, пор. д/п р-ну для в/в ін. 1 000 мг/200 мг у фл.

8

Аугментин, пор. д/п р-ну д/ін. 500 мг/100 мг фл

9

Аугментин, пор. д/п сиропу 70 мл (228,5 мг/5 мл)

10

Флемоклав Солютаб, табл. дисп. 125 мг/31,25 мг; 250 мг/62,5 мг; 500 мг/125 мг

11

Ампіокс, капс. по 0,25 мг

12

Ампіцилін-оксацилін, пор. д/ін. по 0,3335 г/0,1665 г у фл.

13

Цефадроксил капс. 250 мг

14

Цефазолін пор. д/п ін. р-ну 500; 1 000 мг фл.

15

Цефалексин капс. 250 мг

16

Цефалексин д/п оральної суспензії 250 мг/5 мл

17

Цефуроксим пор. д/п ін. р-ну 250; 500; 750; 1 000 мг фл.

18

Цефуроксим табл. п/плен. оболон. 250; 500 мг

19

Цефотаксим пор. д/п ін. р-ну 500; 1 000 мг фл.

20

Цефтазидим пор. д/п ін. р-ну 250; 500; 1 000 мг фл.

21

Цефтріаксон пор. д/п ін. р-ну 500; 1 000 мг фл.

22

Цефіксим д/п оральн.сусп. 100 мг/5 мл

23

Цефоперазон пор. д/п ін. р-ну 500; 1 000 мг фл.

24

Цефепім пор. д/п ін. р-ну 1 000 мг фл.

25

Цефподоксим гран. д/п оральн. сусп. 50 мг/5 мл; 100 мг/5 мл

26

Еритроміцин табл. 0,1; 0,2; 0,25 г

27

Еритроміцин гран. д/п оральн. сусп. 125 мг; 200 мг/5 мл

28

Азитроміцин пор. д/п оральн. сусп. 200 мг/5 мл фл.

29

Рокситроміцин табл. 150 мг № 10

30

Кларитроміцин табл. 250 мг; 500 мг

31

Роваміцин табл. 1,5 млн. МЕ, 3 млн. МЕ

32

Мідекаміцин табл. розчин. 400 мг

33

Макропен гран. д/п оральн. сусп. 175 мг/5 мл

34

Амікацин пор. д/п ін. р-ну 0,25; 0,5 г фл.

35

Метронідазол табл. 0,25 г

36

Метронідазол р-н інф. 0,5% 100 мл
Відхаркувальні засоби

37

Лікарські рослини (коріння алтея, трава і побіги багульника, кореневище і коріння
див’ясила, листя мати-й-мачухи та ін.)

38

Пертусин сироп 100 мл

39

Мукалтин табл. по 0,05 г; по 0,1 г

40

Алтейка, сироп 100 мл
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Продовження табл. 1
№ з/п

Найменування

41

Гербион сироп подорожника, первоцвіту фл. 150 мл

42

Проспан, сироп 100 мл

43

Солодки кореня сироп 50; 100 г у фл.

44

Геделікс, сироп, краплі у фл.

45

Бронхипрет, краплі 100 мл

46

Натрію гідрокарбонат пор. 50 г

47

Калія йодид табл. 0,25 г

48

Хімотрипсин пор. ліоф. для пригот. р-ну для ін. 10 мг в амп.

49

Амброксола гідрохлорид табл., сироп, кр., р-н перор. заст. та інгал. у фл.

50

Амброксола гідрохлорид р-н для ін. по 2 мл (15 мг) в амп., р-н для ін. 0,75% по 2 мл в амп.

51

Ацетилцистеїн табл. або пор. д/п р-ну перор. 0,1; 0,2 г

52

Бромгексин табл. по 4, 8 мг, еліксир, 4 мг/5 мл по 60 мл або 120 мл у фл., сироп, 4 мг/5 мл
по 100 мл у фл.

53

Кодтерпин, табл.

54

Тусин сироп для перор. застосування

55

Глаувент драже по 0,01 г; 0,04 г.

56

Пакселадин, сир. 10 мг/5 мл по 125 мл фл.

Наступним етапом здійснено групування препаратів. Як результат визначено 10
груп препаратів антибактеріальної дії і 5 груп препаратів відхаркувальної дії (табл. 2).
Кількісний склад груп препаратів
Група препаратів

Таблиця 2

Кількість ЛЗ в групі, що відібрали експерти

Антибактеріальні засоби. Всього:

36

Напівсинтетичні пеніциліни

4

Напівсинтетичні пеніциліни з клавулановою
кислотою

6

Ампіцилін, комбінації

2

Цефалоспорини першого покоління

4

Цефалоспорини другого покоління

2

Цефалоспорини третього покоління

6

Цефалоспорини четвертого покоління

1

Макроліди

8

Аміноглікозиди

1

Похідні имідазолу

2

Відхаркувальні засоби. Всього:

20

Препарати рефлекторної дії

9

Препарати резорбтивної дії

2

Протеолітичні ферменти

1

Синтетичні муколітики

4

Протикашльові препарати

4

Наступним кроком було виконано анкетування експертів та запропоновано оцінити
в балах лікарські препарати, які застосовують для лікування дітей різного віку (група
1 – діти 6 міс – 6 років та група 2 – діти 7–15 років), хворих на позалікарняну гостру
постнатальну неускладнену або ускладнену пневмонію у стаціонарних умовах,
за нижчезазначеними критеріями: ефективність препарату, безпечність препарату
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(частота виникнення побічних дій), частота призначення препарату, перспективність
застосування препарату [2, 6]. Оцінки проставляли за відсотковою шкалою з кроком 10.
В результаті аналізу анкетування 25 експертів було виведено бали до кожного препарату.
Сукупність оцінок кожного з експертів послідовно, випадковим чином об’єднували
в групи (від 5 до 15). В кожній групі експертів (5–15 фахівців) обчислювали середню
квадратичну похибку (mх) їхніх висновків за формулою:

m
mxх =

σσхx
n

					
,
(1)
де n – кількість експертів;
σх – середнє квадратичне відхилення результатів оцінок, що надають експерти.
Сумарну накопичену похибку для кожної експертної групи подано в табл. 3.
Таблиця 3
Сумарна накопичена похибка в групах експертів
Показник
Σ mx

Кількість експертів у групі, осіб
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

40,0

30,6

24,9

23,6

23,3

23,1

22,8

22,5

22,2

21,9

21,8

Очевидно, що похибка експертних висновків різко знижується при збільшенні
числа фахівців у групі з 5-ти до 7-ми. Потім, починаючи з 8-ми експертів, зниження
похибок їхніх висновків уповільнюється (рисунок).

Рис. Динаміка зміни похибки експертних висновків
11

Для статистичного підтвердження знайденої закономірності ми застосовували
параметричні критерії розбіжності для двох сукупностей (критерій Стьюдента).
Достовірність розбіжності між похибками в групах експертів склала ряд, наведений
у табл. 4.
Таблиця 4
Достовірність розбіжності між похибками в групах експертів
Показник
t (n´ = 20)

Пари груп експертів з різним кількісним складом, осіб
5–6

6–7

7–8

8–9

9–10

10–11

11–12

12–8

12–5

2,54

2,24

1,15

0,74

0,43

0,40

0,39

1,40

2,35

Із розрахунків (табл. 4) очевидно, що достовірність розбіжності між похибками в
групах експертів перестає бути суттєвою при кількості експертів у групі 8 і більше.
Також достовірність розбіжності не значима між групами експертів кількістю 8 і
12 осіб. Таким чином, для одержання достовірних висновків експертів достатньо
залучати 9 фахівців.
На наступному етапі відбору експертів визначали компетентність фахівців та
узгодженість їх дій. Процедуру розрахунку узгодженості експертів здійснювали на
списку з 10 препаратів, що не увійшли в експертне опитування на першому етапі.
Таку чисельність було обрано за даними роботи А. І. Орлова [3], в якій зазначено, що
людина спроможна вибрати найкращий об’єкт, не вдаючись до попарних порівнянь,
тільки в тому разі, якщо кількість об’єктів не перевищує обсягів його короткочасної
пам’яті, що може містити 7 ± 2 об’єктів.
В пілотній частині експерименту просили дев’ять експертів за ранговими методами
оцінити ефективність 10 препаратів щодо лікування дітей, хворих на пневмонію
(найбільш ефективна схема має отримати ранг 1). Потім визначали узгодженість думок
експертів за коефіцієнтом конкордації, який визначався за формулою рангової кореляції:

W=

n
12
12
d j2
∑
2
3
m (n 		
− n) j =1
,

		
		
(2)
де j = 1, 2, …, n;
n – кількість напрямів досліджень;
m – кількість експертів;
dj – відхилення суми рангів за j-м напрямом досліджень від середнього
арифметичного сум рангів по n напрямах досліджень.
У разі наявності однакових експертних рангів формула (2) набуває такого вигляду:

W=
			

12
12

n

m

m2 (n 3 − n) − m∑ Ti

dj
∑
j

2

=1

i =1

,

(3)

L

де Ti = ∑ (tl 3 − tl ) , Ti – показник рівних (пов’язаних) рангів;
l =1

L – число груп рівних рангів в оцінках i-го експерта; l = 1, 2, …, L;
tl – число рівних рангів у l-й групі.
Поява поправки в знаменнику пов’язана з тим, що у разі наявності рівних рангів
при повній узгодженості думок експертів, сума квадратів відхилень сум рангів (за
напрямами досліджень) від їх середнього арифметичного виявиться меншою, ніж
1/12 m2(n3 – n).
12

Коефіцієнт конкордації, розрахований за формулою (1) становив W = 0,4, що
свідчило про малу узгодженість експертів. Правомірно припущено, що низький
коефіцієнт конкордації міг виникнути з причини того, що експерти використовували
різні критерії під час оцінювання ефективності дії препаратів.
З метою підвищення узгодженості дій експертів було застосовано експертний
метод Дельфі [4]. Сутність методу полягає в тому, що після збору анонімним способом
індивідуальних експертних оцінок та їх узагальнення, до відома експертів доводять
підсумковий результат. Далі кожний з експертів висловлює свої судження, на підставі
яких він дійшов висновку (при цьому підсумковий висновок до відома інших експертів не
доводиться). Описана процедура повторюється до одержання близьких думок експертів.
В нашій роботі до відома експертів було доведено перелік рангів, які вони
привласнили лікарським препаратам. Потім було запропоновано кожному експерту
в письмовій формі висловити міркування, виходячи з яких він проставляв той чи
інший ранг. Потім процедура анкетного експертного оцінювання була повторена
(табл. 5). Таким чином, у наступній процедурі ранжування, коефіцієнт конкордації
становив 0,81, що є ознакою достатньо узгодженої роботи експертів.
Таблиця 5
Розрахунок коефіцієнта конкордації після процедури навчання експертів
№
препарату
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Σ

Сума рангів
d
d2

Експерти
X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

4
5
1
2
3
6
7
10
9
8

1
6
5
2
3
8
4
7
9
10

2
1
5
3
6
4
7
9
8
10

1
4
3
2
5
7
6
10
9
8

2
5
4
1
6
3
7
8
9
10

1
4
3
2
5
7
6
9
10
8

2
5
3
1
4
10
6
9
7
8

1
2
5
4
3
9
8
7
6
10

1
4
3
2
5
7
6
10
9
8

15
36
32
19
40
61
57
79
76
80
495

ᵡ

225
1296
1024
361
1600
3721
3249
6241
5776
6400
29893

Статистична значущість показника узгодженості суджень експертів R2 при
рівні значущості Р = 0,05 і 9-ти ступенях свободи становила 21,36 при табличному
значенні 16,92.
Компетенцію експерта у нормованих вагових коефіцієнтах визначали методом
взаємних рекомендацій. Інформацію про взаємооцінку переносили в матрицю ||xij||,
де xij – елемент матриці. Матрицю заповнювали по стовпчиках.
Визначали вагові коефіцієнти за формулою:
								
X

rj =

j

m

∑X

*. 100

j
										
j =1

(4)

m

де

X j = ∑ xij ;
i =1

m – кількість експертів, що беруть участь в оцінюванні;
i – порядковий номер стовпчика;
j – порядковий номер рядка.
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Для дев’яти відібраних експертів матриця з розрахунками компетентності
фахівців мала вигляд, наведений у табл. 6.
Таблиця 6
Розрахунки компетентності експертів
Експерт

X1

X1

X2
80

X2

90

X4

X3

X7

X5

X6

90

80

100

100

80

90

80

700

11

70

80

70

90

80

100

80

660

11

100

80

70

70

90

80

650

11

80

90

70

90

90

650

11

100

80

80

80

710

12

80

100

680

11

90

80

680

11

X3

80

80

80

80

70

X5

100

80

90

100

X6

70

80

100

70

80

X7

90

80

80

80

90

90

X8

80

70

100

90

100

80

90

X9
Σ

90

100

90

90

80

90

90

X8

Xj

X4

100

X9

90
80

r´j

700

11

710

12

6140

100

З табл. 6 випливає, що вагові коефіцієнти компетентності експертів значно не
відрізняються один від одного і не будуть мати суттєвого впливу на оброблення їхніх
висновків. Таким чином, у подальших розрахунках компетентність експертів не
застосовували. Оскільки всі експерти брали участь у процедурі оцінювання знань, то
їхню «активність» не визначали.
На етапі вибору серед 56 найбільш ефективних препаратів, експертам було
запропоновано присвоїти кожній з груп препаратів відповідний ранг (табл. 7).
Таблиця 7
Результати оцінювання експертами ефективності груп препаратів
для лікування пневмонії у дітей
Групи препаратів, які оцінювали експерти

Висновки експертів

Ранг

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

Напівсинтетичні пеніциліни

9

10

10

10

10

10

11

10

11

11

Напівсинтетичні пеніциліни з клавулановою
кислотою

1

2

1

2

2

4

2

2

1

1

Ампіцилін, комбінації

8

9

11

11

9

11

10

11

10

10

2

1

2

3

4

3

1

1

2

2

Цефалоспорини першого покоління
Цефалоспорини другого покоління
Цефалоспорини третього покоління

3

3

3

1

3

1

3

3

3

3

Цефалоспорини четвертого покоління

4

8

4

6

1

2

9

5

4

4

Макроліди

5

4

5

5

5

9

8

4

6

5

Аміноглікозиди

6

6

7

8

6

5

6

8

5

6

Похідні имідазолу

11

11

8

9

11

8

7

7

9

9

Препарати рефлекторної дії

7

7

6

4

7

6

4

9

8

7

Препарати резорбтивної дії

13

14

13

14

14

13

12

14

14

14
13

Протеолітичні ферменти

13

11

12

10

13

13

13

13

14

Синтетичні муколітики

10

5

9

10

8

7

6

6

7

8

Протикашльові препарати

8

12

11

12

10

12

13

10

14

12

Як результат, з 15 груп відібрано 6 груп препаратів антибактеріальної дії і 2 групи
препаратів відхаркувальної дії (метод відбору – ранжування):
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Антибактеріальні засоби:
– напівсинтетичні пеніциліни з клавулановою кислотою;
– цефалоспорини другого покоління;
– цефалоспорини третього покоління;
– цефалоспорини четвертого покоління;
– макроліди;
– аміноглікозиди.
Відхаркувальні засоби:
– препарати рефлекторної дії;
– синтетичні муколітики.
На наступному етапі в кожній групі препаратів експерти оцінювали препарати за
заданими чотирма критеріями. Метод відбору – бали за анкетою, за допомогою якої
визначення надавали 25 експертів.
Кожний препарат отримав подвійну оцінку: 1) середнє арифметичне за набраними у
експертів балами; 2) сума максимальних оцінок експертів (які дорівнювали 3 та 4 балам).
Для забезпечення єдиного інтегрального критерію, за допомогою якого можна
вибрати препарат, експертам було запропоновано призначити вагові характеристики
значущості для кожного з критеріїв. Метод визначення – доля за набраною сумою балів.
Як результат, було отримано вагові характеристики ефективності, безпечності (частоти
виникнення побічних дій), частоти призначення препарату в лікувальній практиці
експерта та перспективність його застосування, відповідно – 0,33, 0,27, 0,22 та 0,18.
За інтегральним показником було відібрано 19 ЛЗ, які можуть бути рекомендовані
як препарати обов’язкового госпітального наповнення. Лікарям можна рекомендувати
використовувати з кожної групи препарат першого рейтингового рівня (табл. 8).
Таблиця 8
Кількісний склад груп препаратів, які рекомендовані до обов’язкового
госпітального наповнення
Група препаратів
Антибактеріальні засоби. Всього:

Кількість ЛЗ, що відібрали експерти
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Напівсинтетичні пеніциліни з клавулановою кислотою

3

Цефалоспорини другого покоління

2

Цефалоспорини третього покоління

5

Цефалоспорини четвертого покоління

1

Макроліди

3

Аміноглікозиди

1
Відхаркувальні засоби. Всього:

4

Препарати рефлекторної дії

1

Синтетичні муколітики

3

Висновки
1. Цикл експертних оцінювань дав змогу одержати перелік найефективніших
препаратів для лікування пневмонії у дітей, що представлені групами
напівсинтетичних пеніцилінів з клавулановою кислотою, цефолоспоринами ІІ–ІV
генерацій, макролідами, аміногликозидами та препаратами рефлекторної дії для
лікування кашлю і синтетичними муколітиками.
2. Результати експертних оцінок дають можливість розробити рекомендації щодо
включення у формулярні переліки ЛЗ, які застосовують у фармакотерапії пневмонії
у дітей, що сприятиме оптимізації лікарського забезпечення цієї категорії хворих.
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ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ПНЕВМОНИЕЙ
Ключевые слова: экспертное исследование, эффективность, безопасность, лекарственные средства,
пневмония, дети
АННОТАЦИЯ
В современной фармацевтической науке при разработке ряда методологий и анализе данных
используют теорию и методологию обработки экспертных заключений. Именно экспертные оценки
выделяют в отдельную категорию, что позволяет провести все необходимые расчёты и добиться
определения точных критериев измерений.
Целью работы было проведение экспертной оценки заключений специалистов по определению
наиболее эффективных препаратов для лечения пневмонии у детей.
Материал исследования – анкеты специалистов, разработанные путем систематизации информации
из использованных источников нормативно-правовой базы. Методы исследования: экспертная оценка,
математически-статистический, графический. На первом этапе был проведен сбор информации с
помощью метода «снежного кома». Опрос проводили анонимно с помощью анкет.
В результате анкетирования были выведены баллы к каждому препарату. На следующем этапе
определяли компетентность специалистов и согласованность их действий по списку из препаратов,
не вошедших в экспертный опрос на первом этапе. Цикл экспертных оценок позволил получить
перечень наиболее эффективных препаратов для лечения пневмонии у детей, в который вошли
группы полусинтетических пенициллинов с клавулановой кислотой, цефалоспорины II–IV поколений,
макролиды, аминогликозиды, а также препараты рефлекторного действия для лечения кашля и
синтетические муколитики.
Результаты полученных экспертных оценок позволят разработать рекомендации по включению в
формулярные перечни лекарственных средств, применяемых в фармакотерпии пневмонии у детей, с
целью оптимизации лекарственного обеспечения этой категории больных.
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EXPERT RESEARCH OF THE EFFICIENCY AND SAFETY OF DRUGS FOR THE TREATMENT OF
CHILDREN WITH PNEUMONIA
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ABSTRACT
In the modern pharmaceutical science during the development of a number of methodologies and data
analysis is using the theory and methodology of processing of expert opinions. That expert assessments are
distinguished in a separate category, which allows to carry out all the necessary calculations and to achieve a
determination of an accurate measurement criteria.
The aim of the work is a conduction of an expert opinion of specialists’ inferences about the determination
of the most effective drugs for the treatment of children with pneumonia.
Materials of the research are specialists’ questionnaires, developed by the systematization of information
from the used sources of the legislative framework. Methods of research are expert opinion, mathematicalstatistical method, graphic method. On the first stage was conducted an acquisition of information due to the
method of «snowball». The survey was conducted anonymously among experts using questionnaires.
In the result of the survey, scores for each drug were derived. On next step was defining of the competence
of specialists and the consistency of their actions on the list of drugs, which were not included in the expert
survey on the first stage. The cycle of expert opinions allowed to receive a list of the most effective drugs for
treatment of children with pneumonia, which included groups of semisynthetic penicillins with clavulanic
acid, сephalosporin of II–IV generations, macrolides; aminoglycosides, as well as drugs of reflex action for the
treatment of cough and synthetic mucolytics.
The results of expert opinions obtained, will allow to develop recommendations for inclusion in the
formulary lists those drugs, which are used in farmakotheorapy of children with pneumonia, which will
optimize the provision of medicines in this category of patients.
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Науковці та лікарі-практики багатьох країн світу сьогодні визнають псоріаз
хронічним запальним гіперпроліферативним захворюванням шкіри та суглобів
невизначеної етіології, яке визначається багатофакторним генетичним підґрунтям, що
суттєво впливає на якість життя пацієнтів [1–3]. Незважаючи на те, що псоріаз не є
інфекційним захворюванням, у відношенні до хворої людини спостерігається певна
настороженість і напруженість, що спричинює, окрім фізичних недоліків шкіри, ще й
психологічний дискомфорт [4, 5]. Особливості перебігу псоріазу, його хронічний плин,
часті рецидиви, короткі періоди ремісії, психоемоційна дезадаптація, зниження якості
життя [2, 6–8] та незадоволена медична потреба у безпечних та ефективних методах
лікування і лікарських препаратах (ЛП) [2, 8] дають змогу розглядати цю проблему як
медико-соціальну і потребують розроблення комплексних підходів щодо її вирішення
на всіх рівнях надання медичної та фармацевтичної допомоги.
Метою нашої роботи було узагальнення існуючих проблемних питань щодо
фармацевтичного і медичного забезпечення хворих на псоріаз в Україні та розроблення
підходів щодо їх вирішення.
Матеріали та методи дослідження
Для реалізації поставленої мети використано методи контент-аналізу, мета-аналізу,
логічний і системно-аналітичний аналіз, а також дані власних попередніх досліджень.
Результати дослідження та обговорення
Основним завданням сучасної системи охорони здоров’я України визначено
забезпечення населення ефективними, безпечними та якісними ЛП для амбулаторного
і стаціонарного лікування, яке має бути підтримано державним регулюванням та
контролем на всіх рівнях надання медичної і фармацевтичної допомоги. За результатами
попередніх досліджень [6, 8–10] нами проведено узагальнення стану фармацевтичного
забезпечення хворих на псоріаз, зокрема встановлено, що до переліку нормативноправових актів, згідно з якими здійснюється медичне та фармацевтичне забезпечення
хворих на псоріаз, належить 9 документів. Аналіз змісту цих правових актів свідчить
про неузгодженість у рекомендованих підходах до лікування та використання ЛП різних
фармакологічних груп. Також за результатами маркетингового дослідження українського
фармацевтичного ринку і аналізу світової наукової літератури щодо включення до схем
фармакотерапії псоріазу нових поколінь лікарських засобів встановлено, що арсенал
препаратів, які присутні на ринку та мають доведену ефективність застосування у разі
лікування цієї нозології, значно ширший, ніж пропонується використовувати згідно з
рекомендованими переліками.
Враховуючи широке коло проблемних питань надання медичної та фармацевтичної
допомоги хворим на псоріаз, нами обґрунтовано та розроблено модель формування
підходів забезпечення хворих на псоріаз на підставі основних рівнів надання медичної
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та фармацевтичної допомоги населенню, зокрема державного, регіонального рівнів та
рівня споживача.
Функціонування моделі, що пропонується, передбачає визначення проблемних
питань на кожному з рівнів із подальшим встановленням шляхів їх вирішення. Так, ми
пропонуємо розпочинати розв’язання проблеми з рівня споживача та регіонального рівня.
Першим етапом визначено встановлення особливостей епідеміології захворювання
населення конкретного регіону на псоріаз з урахуванням етіопатогенетичних чинників.
Відомо, що епідеміологічні дані є життєво важливими у розумінні наслідків хвороби,
а розуміння поширеності нозології серед населення країни є підґрунтям прийняття
рішень щодо виділення та розподілу ресурсів для надання медичної і фармацевтичної
допомоги. У багатьох країнах світу використовують статистичні бази даних щодо
захворюваності населення та створення системи медичної документації, які дають змогу
узагальнення даних епідеміологічних досліджень регіону та прийняття відповідних
рішень на рівні держави щодо оптимізації медичного забезпечення хворих.
На сьогодні в Україні існують проблеми щодо наповнення бази офіційної
статистичної інформації про поширеність та захворюваність населення на псоріаз,
оскільки переважна кількість хворих віддає перевагу самолікуванню, методам
нетрадиційної медицини, а також має низький рівень обізнаності про захворювання
[10]. За таких умов, на нашу думку, актуальним є сумісна праця фахівців лікувальнопрофілактичних закладів, аптек, громадських організацій з метою організації збору
епідеміологічних даних і підвищення рівня обізнаності населення.
Здійснення аналізу сучасних підходів до лікування хворих із різними формами
псоріазу, які використовують у світовій практиці та можливості їх впровадження
на рівні медичного закладу і спеціалізованих лікувально-профілактичних установ,
передбачає другий етап запропонованої моделі. Відомим є той факт, що відсутність
узгоджених протоколів лікування та стандартів медичної допомоги, заснованих на
принципах доказової медицини й фармакоекономіки, створює умови для маніпулювання
висновками щодо доцільності проведення державних закупівель ЛП та формування
асортименту ЛП з урахуванням наявної потреби [1, 6]. Відсутність єдиного алгоритму
лікування хворих на псоріаз, низька поінформованість лікарів та пацієнтів, з другого
боку, унеможливлюють створення злагодженої системи фармацевтичного забезпечення.
Разом з цим, на рівні аптечних закладів, перш за все, обов’язковим, на нашу думку,
є забезпечення постійного необхідного асортименту ЛП для лікування псоріазу з
урахуванням регіональних особливостей захворювання населення і забезпечення
доступності цих препаратів.
Третій етап запропонованої нами моделі містить у собі формування належної
нормативно-правової бази для надання своєчасної, повноцінної і доступної медичної
та фармацевтичної допомоги населенню країни, й, відповідно, створення офіційної
статистичної бази даних щодо захворюваності населення за регіонами країни та її
узагальнення на державному рівні, що можливе за умов реалізації вищезазначених
заходів першого та другого рівнів фармацевтичного та медичного забезпечення хворих
на псоріаз (рисунок).
Висновок
Таким чином, основні підходи щодо оптимізації фармацевтичного та медичного
забезпечення хворих на псоріаз полягають у здійсненні комплексу заходів на кожному
рівні регулювання системи організації медичної та фармацевтичної допомоги
хворим і характеризуються чітким окресленням існуючих проблем та визначенням
конкретних шляхів їх подолання.
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ПОДХОДЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО И МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ
Ключевые слова: фармацевтическое и медицинское обеспечение, псориаз, уровневое
регулирование
АННОТАЦИЯ
Особенности псориаза как хронического воспалительного заболевания, частые рецидивы,
короткие периоды ремиссии, психоэмоциональная дезадаптация, снижение качества жизни больных
и неудовлетворенная потребность в безопасных и эффективных методах лечения и лекарственных
препаратах позволяет рассматривать эту проблему как медико-социальную и требует разработки
комплексных подходов к ее решению на всех уровнях оказания медицинской и фармацевтической
помощи.
Целью нашей работы было обобщение существующих проблемных вопросов фармацевтического и
медицинского обеспечения больных псориазом в Украине и разработка подходов к их решению.
Для реализации поставленной цели использованы методы контент-анализа, мета-анализа,
логический и системно-аналитический анализ, а также данные собственных предыдущих исследований.
По результатам исследования проведено обобщение существующих проблем организации
фармацевтического и медицинского обеспечения больных псориазом на различных уровнях оказания
медицинской и фармацевтической помощи в Украине. Основываясь на данных анализа международного
опыта лечения псориаза и результатах собственных предыдущих исследований, разработана и
обоснована модель уровневого формирования подходов к оптимизации обеспечения больных
этой нозологии с учетом проблемных аспектов на уровне потребителя лекарственных препаратов,
региональном и государственном уровнях. Определены пути решения проблемы обеспечения больных
псориазом, которые базируются на осуществлении мероприятий на каждом уровне регулирования
системы здравоохранения.
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APPROACHES TO OPTIMIZE PHARMACEUTICAL AND MEDICAL CARE OF PATIENTS WITH
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ABSTRACT
Features of psoriasis as chronic inflammatory disease, frequent recurrence, the short periods of remission,
psycho-emotional disadaptation, decline in quality of patient life and unsatisfied need for safe and effective
treatments and medicines require to consider this problem as medico-social and demands development of
integrated approaches to its decision at all levels of rendering the medical and pharmaceutical care.
Generalization of the existing problematic issues of a pharmaceutical and medical care of patients with
psoriasis in Ukraine and the development of approaches to their decision has been the aim of our work.
Methods of content analysis, meta-analysis, logical and system-analytical analysis, and data of own
previous researches are used achieve this goal.
Compilation of existing problems of the organization of the pharmaceutical and medical care of patients
with psoriasis at different levels of the health and pharmaceutical care in Ukraine was conducted. Tiered model
of formation of approaches to optimization ensure patients this nosology taking into account problematic
aspects at the level of the consumer medicines, regional and national levels has been developed and justified on
the basis of the analysis of international experience in treating psoriasis and results of own previous research.
Ways to solve problems of providing patients with psoriasis, which are based on implementation of actions at
each level of regulation of health system, were identified.
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Витрати на лікарські засоби (ЛЗ), які є значною частиною загальних витрат на
охорону здоров’я, постійно зростають [1, 2]. Регулювання ціни на ЛЗ є важливою
складовою регулювання фармацевтичного ринку та потребує обґрунтованого
та системного підходу. Водночас регулювання фармацевтичного ринку з боку
державних структур має бути спрямовано на забезпечення населення доступними,
ефективними і якісними ЛЗ, а також одночасно на належне використання ЛЗ,
раціональне використанням ресурсів охорони здоров’я та забезпечення умов для
розвитку фармацевтичної галузі [3, 4].
В Україні на сьогодні розробляють низку нормативних актів, згідно з якими
зовнішнє референтне ціноутворення (ЗРЦ) є ключовим механізмом розрахунку ціни
на ЛЗ. Саме тому, вивчення питання цінорегулювання на ЛЗ та, зокрема, досвіду
застосування ЗРЦ в інших країнах світу, аналіз переваг та недоліків цього методу,
має стати основним підґрунтям для впровадження нових законодавчих ініціатив
у сфері регулювання фармацевтичного ринку з метою уникнення у майбутньому
негативних наслідків у сфері доступності життєво необхідних препаратів. У звязку
з цим, метою дослідження було вивчення питань застосування методу ЗРЦ у різних
країнах.
Матеріали та методи дослідження
Здійснено інформаційний пошук та аналіз джерел літератури, що описують
особливості застосування методу зовнішнього референтного ціноутворення в
загальній системі регулювання цін на лікарські засоби, переваги та недоліків методу
та застосування його в різних країнах світу.
Результати дослідження та обговорення
У розвинених країнах застосовують два напрями регулювання цін на ЛЗ [5]:
– пряме цінорегулювання (система цінорегулювання, англ. «pricing») – вплив на
формування ціни на ЛЗ (перемовини з виробниками, декларування цін, регулювання
оптових та роздрібних націнок);
– непряме цінорегулювання (система реімбурсації, англ. «reimbursement») –
встановлення ціни реімбурсації, яку сплачує/компенсує держава або страховий орган.
Обидва механізми мають на меті зменшення остаточної вартості ЛЗ для пацієнта
і, як наслідок, збільшення доступності лікування. При цьому треба враховувати, що
механізми прямого та непрямого цінорегулювання, які спрямовані на покращення
економічної доступності препаратів для пацієнтів, ні в якому разі не мають ставити
під загрозу фізичну доступність життєво необхідних ЛЗ.
© Колектив авторів, 2014
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Пряме регулювання ціни на ЛЗ здійснюють у різних напрямах: регулювання
ціни виробника та контроль націнок. Водночас підходи до регулювання ціни
виробника можна розділити на [6, 7]:
– цінорегулювання за принципом «витрати плюс прибуток» (англ. «cost plus
pricing»): ціни обговорюють між виробником і національним регулюючим органом
виходячи з вартості сировини, виробництва, маркетингу, інших витрат виробників;
– референтне цінорегулювання (англ. «price referencing»): встановлення або
обмеження ціни на окремі ЛЗ шляхом порівняння цін на інші ЛЗ. Внутрішнє
реферування базується на порівнянні цін на ЛЗ, що мають подібний терапевтичний
ефект і присутні на ринку. Зовнішнє реферування розглядає ціну ідентичного
препарату на ринках інших країн;
– цінорегулювання на основі контролю за прибутками або доходами з
капіталовкладень (англ. «profit control»), полягає у встановленні певного прибутку
для компанії, враховуючи витрати компанії на дослідження, розробку та іншу
діяльності, в результаті перемовин фармацевтичної індустрії та регуляторного
органу;
– ціноутворення, що базується на цінності лікарського засобу (англ. «valuebased pricing»). Схему застосовують у Великобританії з 2014 р. Під час перемовин
про ціну та рівень відшкодування на ЛЗ за методом ціноутворення, що базується
на цінності лікарського засобу, враховують: показники захворюваності; «медичну
цінність» ЛЗ для пацієнта (продовження життя, поліпшення якості життя); будьяке зменшення додаткових витрат на лікування та соціальну вигоду (зменшення
кількості днів непрацездатності у зв’язку з хворобою) [8, 9].
Механізм ЗРЦ для визначення ціни на ЛЗ широко застосовують у країнах ЄС
[10]. При цьому більшість з країн ЄС та ОЕСР застосовують його до патентованих
ЛЗ. Країни із середнім доходом застосовують до всіх ЛЗ [11, 7]. ЗРЦ полягає у
встановленні ціни на конкретний медичний продукт з урахуванням ціни того
самого продукту в інших країнах [12].
Основними складовими застосування ЗРЦ є такі [11]:
1. Вибір референтних країн. Референтні країни повинні мати відповідну
регуляторну систему для забезпечення якості ЛЗ. Більшість країн обирають
референтні країни зі схожим рівнем доходів на душу населення та в їхньому
географічному регіоні. Зрозуміло, що має бути доступною оновлена інформація
стосовно ціни виробника на ЛЗ. Вибір референтної країни також залежить від
пріоритетів національної фармацевтичної політики. Більшість країн має на меті
зниження цін або витрат і, відповідно, обирає країни з низькими цінами. Інші,
наприклад Канада [13], прагнуть підтримати інновації і обирають країни з великим
дослідницьким досвідом. В деяких країнах вибір референтних країн є предметом
консультацій із зацікавленими особами та перемовин з фармацевтичною
спільнотою.
2. Розрахунок референтної ціни. Як правило, за основу для розрахунку
приймають мінімальне або середнє значення серед цін виробника у референтних
країнах. Деякі країни корегують ціну виробника, враховуючи такі фактори як
знижки, засоби заохочення у референтних країнах або різницю у середньому
доході населення країн, які порівнюють.
3. Застосування інших підходів для визначення ціни на ЛЗ. Країни одночасно
із застосуванням ЗРЦ для патентованих ЛЗ застосовують інші підходи для
непатентованих ЛЗ, наприклад такі як: зменшення вартості генеричного ЛЗ на
певний відсоток від ціни оригінального або підхід «витрати плюс прибуток» для
генериків власного виробництва [11, 10].
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Незважаючи на широке застосування ЗРЦ, доцільність цього методу є
постійним предметом дискусій. Особливу увагу приділяють питанню впливу
запровадження ЗРЦ на доступність ЛЗ для пацієнтів, а також стосовно доходів та
розвитку вітчизняної фармацевтичної промисловості.
Основні недоліки та труднощі, що виникають у разі застосування ЗРЦ [13–18]:
– одержана ціна на ЛЗ залежить лише від системи застосування ЗРЦ (критеріїв
відбору країн, цін в інших країнах, дат перегляду цін). При цьому такі важливі
аспекти як потреби галузі охорони здоров’я, доходи та витрати системи охорони
здоров’я та рівень відмінностей між цими показниками у країнах порівняння не
враховують взагалі;
– недостатність інформації про ціни на ЛЗ, а також складність у відборі та
отриманні релевантної інформації з джерел країн ЄС;
– різноплановість доступних цін (ціни виробника, закупівельні та роздрібні)
робить процес порівняння ускладненим;
– публічно доступна ціна – це, як правило, номінальна ціна, що не враховує
домовленостей, які є конфіденційними. Стала поширеною практика підтримки
виробниками номінальної ціни на високому рівні, водночас пропонуючи знижки,
які не враховують під час ЗРЦ. Таким чином, теоретично розрахована референтна
ціна далеко не завжди є актуальною/реальною ціною на ринку;
– зниження цін у референтних країнах автоматично не зменшує ціни на ЛЗ у
країні реферування через нерегулярний моніторинг за цінами;
– ідентифікація того самого продукту в різних країнах є складною, бо продукт
представлено під різними комерційними назвами, формою випуску, дозами та
упаковками;
– існують потенційні ризики щодо зниження доступності пацієнтів до ЛЗ. Так,
деякі компанії використовують «стратегію послідовного запуску» для затримки
або уникнення запуску нового ЛЗ в країнах з низькими цінами, особливо якщо
порівнювати вихід ЛЗ на ринки країн з різними об’ємами продажів;
– широке використання ЗРЦ призводить до виникнення «кругового»
цінорегулювання (чим більше країн використовує ЗРЦ, тим менше стає зрозуміло
в якій країні ціна є базисною/референтною).
Основною перевагою методу ЗРЦ, порівняно з іншими механізмами контролю
за цінами, наприклад такими як витрати–плюс прибуток або метод ціноутворення,
що враховує цінність ЛЗ для населення, є досить проста процедура застосування.
При цьому основним недоліком є відсутність чіткого практичного та теоретичного
обґрунтування застосування механізму ЗРЦ. Наприклад, контроль за цінами на основі
методу «витрати–плюс прибуток» (або вартість виробництва) має на меті визначити
ціну, яка дає змогу виробникові відшкодувати витрати на виробництво та одержати
справедливий/прийнятний прибуток. Під час здійснення фармакоекономічного
аналізу витрати на ЛЗ порівнюють з показниками терапевтичної ефективності,
безпечності, якості життя [19].
Водночас, у разі застосування підходу ЗРЦ важко оцінити чи одержані
референтні ціни є об’єктивними та оптимальними. Якщо референтна країна
встановила занадто високі або низькі ціни, то будь-яка країна через застосування
методу ЗРЦ може повторити цю саму помилку [11]. Таким чином, ЗРЦ дає
можливість системам цінорегулювання інших країн визначати та впливати на ціну
ЛЗ у країні.
В результаті аналізу джерел літератури було визначено особливості застосування
ЗРЦ в різних країнах [13, 14, 7, 16, 20].
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Італія – ЗРЦ використовують для одержання додаткової інформації під
час перемовин щодо ціни на ЛЗ, що підпадають під реімбурсацію. Основними
критеріями є: терапевтична цінність препарату, дані фармаконагляду, ціна подібних
ЛЗ, кількість потенційних пацієнтів, терапевтична новизна.
Німеччина – ЗРЦ розпочали застосовувати у 2012 р. як один з критеріїв
визначення ціни реімбурсації у разі, якщо виробник та державний орган, після
встановлення важливості та доданої цінності ЛЗ для населення, не можуть дійти
згоди у цьому питанні.
Данія у 2005 р. припинила застосовувати метод ЗРЦ, замінивши його методом
внутрішнього референтного ціноутворення.
Іспанія – ЗРЦ застосовують для контролю цін на ЛЗ, для яких відсутні
альтернативи на ринку.
В Японії ЗЦР використовують для зменшення або збільшення ціни на ЛЗ, якщо
ціна значно відрізняється від середньої ціни у Франції, Німеччині, Великобританії
та США.
Південна Корея використовує у переговорному процесі індивідуальні ціни на
ЛЗ в референтних країнах (раніше використовували середньо ціну виробника).
Іран застосовує ЗРЦ лише для імпортованих запатентованих ЛЗ, використовуючи
цінорегулювання за принципом «витрати плюс прибуток» для ЛЗ національного
виробництва.
У Бельгії з 2012 р. ЗРЦ застосовують як основний критерій визначення ціни на
всі запатентовані ЛЗ, які присутні на ринку не менш ніж п’ять років.
Австралія – ЗРЦ використовують як додатковий критерій, поряд з іншими.
Канада використовує ЗРЦ як основний підхід під час цінорегулювання
інноваційних ЛЗ. При цьому референтні країни обрано на основі економічної
та географічної подібності, а також метою є заохочення стосовно досліджень та
інновацій у фармацевтичному секторі.
У Франція – ЗРЦ застосовують як основний критерій визначення ціни для
інноваційних ЛЗ.
Нідерланди – як основний критерій для визначення цін на рецептурні ЛЗ,
високвартісні і орфанні ЛЗ для стаціонарного лікування.
Великобританія, Швеція не застосовують ЗРЦ.
Реальні наслідки політики застосування ЗРЦ вивчено недостатньо, саме тому
міжнародні експерти вважають за необхідне вивчити вплив ЗРЦ на рівень цін у
країнах, наслідки застосування ЗРЦ у зв’язку з прихованими знижками, вплив ЗРЦ на
доступність ЛЗ в країнах з низьким рівнем доходів, на відкладення запуску продукту та
можливий довготривалий вплив на інноваційну політику підприємств [15].
Висновок
У розвинених країнах ціну на ЛЗ формують на основі мультифакторного/
багатокритеріального підходу, і ЗРЦ є лише одним із багатьох критеріїв, який
застосовують найчастіше у разі цінорегулювання інноваційних та патентованих ЛЗ.
Окрім того, ефективність застосування ЗРЦ, як й інших методів цінорегулювання,
необхідно розглядати у контексті загальної наявності ЛЗ, фізичної та економічної
доступності, рівного доступу й раціонального використання ЛЗ та в контексті системи
охорони здоров’я. Під час імплементації механізмів цінорегулювання необхідно
враховувати несподівані (неочікувані) наслідки, особливо у питанні доступності ЛЗ
для пацієнтів, а також довгострокові перспективи для країни в цілому.
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ВНЕШНЕЕ РЕФЕРЕНТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН НА
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АННОТАЦИЯ
Регулирование цен на лекарства является важной составляющей регулирования фармацевтического
рынка и требует обоснованного и системного подхода. Изучение вопроса применения внешнего
референтного ценообразования должно стать основой для внедрения новых законодательных инициатив
с целью избежания негативных последствий в сфере доступности жизненно необходимых препаратов.
С целью изучения опыта использования внешнего референтного ценообразования в разных
странах, а также преимуществ и недостатков этого метода, осуществлен информационный поиск и
анализ зарубежной литературы.
Результаты анализа свидетельствуют, что внешнее референтное ценообразование является
одним из методов прямого регулирования цен на лекарственные средства и широко применяется
в странах ЕС. При этом большинство из стран ЕС и ОЭСР применяют его при расчете цены на
патентированные лекарственные средства. В то же время метод имеет ряд недостатков и трудностей
при выборе референтных стран, получении достоверной и актуальной информации о ценах на
лекарственные средства и может негативно влиять на доступность лекарственных средств. Основные
составляющие метода: выбор референтных стран, расчет референтной цены, параллельное применение
других подходов для определения цены. Реальные последствия политики применения внешнего
референтного ценообразования изучены еще недостаточно, поэтому международные эксперты считают
целесообразным дальнейшие исследования влияния ВРЦ на фармацевтические рынки.
В развитых странах цена на лекарственные средства формируется на основе многокритериального
подхода, и внешнее референтное ценообразование является лишь одним из многих критериев.
Эффективность применения внешнего референтного ценообразования, как и других методов
ценорегулирования, необходимо рассматривать в контексте системы здравооранения, общего наличия
лекарстенных средств, физической и экономической доступности их, равного доступа и рационального
использования, также следует учитывать долгосрочные перспективы для страны в целом и неожиданные
последствия, которые могут возникнуть.
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EXTERNAL REFERENCE PRICING IN THE PHARMACEUTICALS PRICE REGULATION
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ABSTRACT
Regulation of drug prices is an important part of regulation of the pharmaceutical market, and requires
a rationalization and systematic approach. Study of the application of an external reference pricing (ERP)
should be the basis for the implementation of new legislative initiatives to avoid negative consequences on the
availability of essential drugs.
In order to study the experience of using ERP in different countries, learn the advantages and disadvantages
of this method search and analysis of foreign literature have been made.
Analysis showed that the ERP is one of the methods of a direct price control and is widely used in the EU.
The majority of the EU and the OECD countries used ERP for the price regulation of patented medicines. At
the same time, the method has a number of shortcomings and difficulties in the choice of reference countries,
obtaining reliable and relevant information about the prices of medicines and may have negative effect on
the availability of medicines. The main components of the method are: the choice of reference countries, the
calculation of the reference price, the parallel use of other approaches to determine the price. The real impact
of the ERP application have not been studied enough, so international experts consider the further study of the
influence ERP on the pharmaceutical market essential.
In developed countries, the price of drugs is based on multi-criteria approach, and the ERP is just one
of many criteria. Effectiveness of the ERP as other methods of price regulation should be discussed in the
context of healthcare system of the country, availability of drugs, physical and economic access to drugs,
equitable access and rational use of drugs; the long-term prospects for the whole country as well as unexpected
consequences that may occur should be considered.
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ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТІСНО-ЕФЕКТИВНИХ ПЕРЕВАГ СХЕМ ТЕРАПІЇ
ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНИХ
ІНГІБІТОРІВ ДПП-4
Ключові слова: цукровий діабет 2 типу, пероральні цукрознижувальні лікарські
засоби, інгібітори дипептилпептидази-4, АТС/DDD-аналіз, аналіз витрати–
ефективність, аналіз чутливості
У лікуванні цукрового діабету (ЦД) 2 типу застосовують велику кількість
пероральних цукрознижувальних лікарських засобів (ПЦЛЗ), проте підтримувати
глікемію в межах цільових значень вдається не у всіх хворих. Прогресування
захворювання потребує інтенсифікації лікування, що передбачає перехід від монотерапії
до комбінованої. Постійний прийом ПЦЛЗ може призводити до виникнення побічних
ефектів (гіпоглікемічні стани, збільшення маси тіла, нефро-, гепато- і кардіотоксичність)
[1]. Ці обставини стимулюють науковців до пошуку принципово нових ПЦЛЗ. На
сьогодні такими є препарати, що блокують активність ферменту дипептилпептидази-4
(ДПП-4) [2], які рекомендовано до застосування у вигляді монотерапії або у комбінації
з метформіном [3]. Таким чином, для дослідження було обрано схеми, що включали
комбінацію метформіну та інгібітора ДПП-4 у зв’язку з їх наявністю в уніфікованому
клінічному протоколі первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги
хворим на ЦД 2 типу, наявністю в історіях хвороби та листах призначень та наявністю
доказової бази для цих ПЦЛЗ в міжнародних публікаціях [4].
Метою дослідження було визначення фармакоекономічно обгрунтованої схеми
терапії ЦД 2 типу із застосуванням інгібіторів ДПП-4.
Матеріали та методи дослідження
Об’єкт дослідження – фармакотерапія хворих ЦД 2 типу із застосуванням
інгібіторів ДПП-4 в стаціонарних умовах.
Матеріали дослідження – 747 історій хвороби і листів призначень хворих ЦД 2
типу, що знаходилися на лікуванні у ендокринологічному відділенні Вінницького
обласного клінічного ендокринологічного диспансеру (ВОКЕД) у 2011–2013 рр.
Методи дослідження: ретроспективний аналіз; частотний аналіз вживаних
схем фармакотерапії із застосуванням інгібіторів ДПП-4; аналіз показників
хворих, включених в дослідження: вік, стать, індекс маси тіла (ІМТ), глюкоза
плазми натщесерце (ГПН) під час госпіталізації, наявність ускладнень в розрізі
досліджуваних схем фармакотерапії, тривалість захворювання ЦД 2 типу, тривалість
лікування в стаціонарі; АTC/DDD-аналіз ПЦЛЗ, включених в досліджувані схеми
фармакотерапії; аналіз «витрати–ефективність» із застосуванням мінімальних та
максимальних цін ПЦЛЗ у розрізі генериків на регіональному фармацевтичному
ринку (Вінницька область); аналіз чутливості для визначення стійкості результатів
фармакоекономічного дослідження.
Результати дослідження та обговорення
В результаті проведеного частотного аналізу схем фармакотерапії, наявних у
проаналізованих 747 історіях хвороби і листах призначень, було встановлено, що
для лікування ЦД 2 типу із застосуванням інгібіторів ДПП-4 вживали дві схеми:
© Т. І. Івко, Т. А. Германюк, 2014
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метформін + саксагліптин (схема 1), яка включала 26 пацієнтів і застосовувалась в
3,5% випадків, та метформін + ситагліптин (схема 2), яка включала 24 пацієнти і
застосовувалась в 3,2% випадків.
В першій групі хворих чоловіки становили 65%, жінки – 35%, в другій групі –
54% та 46% відповідно.
Під час надходження на стаціонарне лікування всі хворі мали ускладнення ЦД
2 типу. Так, в 1 групі хворих ретинопатію мали 35%, ангіопатію – 81%, нейропатію
– 89%, нефропатію – 12%, серцево-судинні ускладнення – 81%. У 2 групі хворих
ретинопатію мали 38%, ангіопатію – 75%, нейропатію – 83%, нефропатію – 13%,
серцево-судинні ускладнення – 83% осіб (рисунок).

Рис. Ускладнення цукрового діабету 2 типу
Під час порівняння цих груп хворих за аналізованими показниками не виявлено
достовірних відмінностей (табл. 1).
Таблиця 1
Характеристика хворих, які знаходилися на різних схемах фармакотерапії
із застосуванням інгібіторів ДПП-4
№

Показники хворих

1

Кількість хворих

2
3

Схеми фармакотерапії
метформін +
метформін +
саксагліптин
ситагліптин
(схема 1)
(схема 2)

Достовірність
різниці

26

24

Вік (роки)

54,92 ± 1,22

53,29 ± 1,77

Р > 0,05

ІМТ (кг/м2)

33,61 ± 1,21

34,97 ± 1,68

Р > 0,05

4

ГПН під час госпіталізації
(ммоль/л)

9,74 ± 0,46

9,55 ± 0,43

5

Тривалість
захворювання (роки)

4,62 ± 0,75

4,04 ± 0,35

Р > 0,05
Р > 0,05

6

Тривалість лікування (дні)

10,28 ± 0,26

10,67 ± 0,19

Р > 0,05

7

ГПН під час виписки (ммоль/л)

7,09 ± 0,25

7,05 ± 0,26

Р > 0,05

8

Кількість хворих, які досягли
цільового рівня ГПН*

12 (46%)

12 (50%)

Р > 0,05

П р и м і т к а. * – Цільовим рівнем ГПН після фармакотерапії вважали ГПН ≤ 7 ммоль/л [1, 5, 6].
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Для проведення АTC/DDD-аналізу було вивчено DDD (defined daily dose, середня
добова доза) ПЦЛЗ, вживаних в аналізованих схемах фармакотерапії [7]. DDD для
лікарського засобу (ЛЗ) з міжнародною непатентованою назвою (МНН) метформін
становила 2 000 мг, для ЛЗ з МНН саксагліптин – 5 мг, для ЛЗ з МНН ситагліптин –
100 мг. Було досліджено їх ціни в гривнах (грн.) на фармацевтичному ринку в розрізі
генериків з розрахунком вартості кожної схеми фармакотерапії.
Вартість DDD ЛЗ можна розрахувати згідно з даними роздрібної торгівлі,
прайс-листів оптових складів, прайс-листів щотижневика «Аптека» та реєстру
оптово-відпускних цін на ЛЗ [8]. Зважаючи на той факт, що цю фармакотерапію
хворі отримували в період стаціонарного лікування, а забезпечення таких хворих
відбувається за рахунок бюджетних коштів, вартість вживаних ПЦЛЗ обчислювали
з урахуванням особливостей національного ціноутворення [9, 10, 11, 12]. Таким
чином, вартість вживаних ПЦЛЗ було розраховано згідно з даними реєстру оптововідпускних цін на ЛЗ станом на 29. 01. 2014 р. за формулою:
С = (S + 10%) + 7%,
(1)
де С – кінцева вартість ПЦЛЗ в грн.;
S – закупівельна ціна ПЦЛЗ в грн.;
10% – надбавка в межах граничного розміру на ЛЗ, які придбано за бюджетнi
кошти [9, 10, 11];
7% – розмір ставки податку на додану вартість [12].
Було досліджено вартість схем фармакотерапії у розрізі генериків ПЦЛЗ,
включених в дослідження, та відображено мінімальну і максимальну їх вартість.
Загальна кількість розрахованих варіантів для схеми 1 становила 30, для схеми 2 – 60.
Для аналізу «витрати–ефективність» відібрали схеми фармакотерапії з максимальною
та мінімальною вартістю генериків.
АТС/DDD-аналіз виявив, що вартість DDD для 1 схеми лікування коливається
від 16,60 грн. до 34,03 грн., а вартість DDD для 2 схеми лікування коливається від
16,65 грн. до 19,05 грн.
Під час аналізу «витрати–ефективність» було розраховано віртість 1 ефективного
хворого (1 випадок «нормоглікемії» для хворого ЦД 2 типу) для кожної зі схем
фармакотерапії за такою формулою (2):
М = Д · С/ К,
(2)
де М – вартість 1 випадку нормоглікемії в грн.;
Д – вартість 10-денного курсу лікування ПЦЛЗ з урахуванням вартості DDD в грн.;
С – загальна кількість хворих, пролікованих цією схемою фармакотерапії;
К – кількість ефективних хворих, пролікованих цією схемою фармакотерапії.
Аналіз
«витрати–ефективність»
для
фармакотерапії
комбінацією
метформін + саксагліптин (схема 1) виявив, що кількість ефективних хворих для
цієї схеми становила 46%, а 1 випадок нормоглікемії коштував від 359,81 грн. до
734,49 грн. у розрізі мінімальної та максимальної ціни генериків.
В результаті аналізу «витрати–ефективність» для фармакотерапії комбінацією
метформін + ситагліптин (схема 2) було встановлено, що кількість ефективних хворих для
цієї схеми становила 50%, а 1 випадок нормоглікемії коштував від 333,08 грн. до 381,10 грн.
Таким чином, ефективність аналізованих схем фармакотерапії достовірно не
відрізнялася, хоча намічалася тенденція до більшої ефективності схеми фармакотерапії
2. Для порівняння схем 1 і 2 було розраховано коефіцієнти «витрати–ефективність»
(CER1 і CER2 відповідно). Коефіцієнт «витрати–ефективність» CER розрахували за
такою формулою [13]:
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CER = DC/Ef,
(3)
де DC – вартість фармакотерапії у разі використання першої та другої схем
упродовж курсу лікування (DC1 і DC2 відповідно);
Ef – досягнення індивідуального показника ефективності у разі використання
першої та другої схем лікування (Ef1 і Ef2 відповідно).
З урахуванням максимальної вартості ПЦЛЗ коефіцієнти ефективності становили:
CER1 (метформін + саксагліптин) = DC1/Ef1 = 340,38/0,46 = 739,95 грн.;
CER2 (метформін + ситагліптин) = DC2/Ef2 = 190,55/0,50 = 381,10 грн.
Порівняння CER1 і CER2 за максимальними цінами ПЦЛЗ у розрізі генериків
свідчить, що у цьому разі схема метформін + ситагліптин (схема 2) є дешевшою, а
схема метформін + саксагліптин (схема 1) – дорожчою.
З урахуванням мінімальної вартості ПЦЛЗ коефіцієнти ефективності становили:
CER1 (метформін + саксагліптин) = DC1/Ef1 = 166,07/0,46 = 361,02 грн.;
CER2 (метформін + ситагліптин) = DC2/Ef2 = 166,54/0,50 = 333,08 грн.
Порівняння CER1 і CER2 за мінімальними цінами ПЦЛЗ у розрізі генериків
свідчить, що і у цьому разі схема 2 метформін + ситагліптин є дешевшою, а схема 1
метформін + саксагліптин – дорожчою.
Значення коефіцієнтів «витрати–ефективність» свідчить про вартісно-ефективні
переваги схеми метформін + ситагліптин.
З метою визначення впливу змін вартості та ефективності на надійність результатів
фармакоекономічного дослідження було проведено одно- та двофакторний аналіз
чутливості [14] для схеми фармакотерапії метформін + ситагліптин з урахуванням
мінімальної вартості генериків (комбінація Діанормет 850 мг, табл. № 30, Польща та
Янувія 100 мг, табл. № 28, Нідерланди). Однофакторний аналіз чутливості свідчить,
що схема фармакотерапії метформін + ситагліптин зберігає фармакоекономічні
переваги лише у разі збільшення вартості DDD на 8%, а за подальшого зростання
вартості фармакоекономічні переваги цієї схеми втрачаються (табл. 2).
Таблиця 2
Однофакторний аналіз чутливості схеми фармакотерапії
метформін + ситагліптин
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CER, грн.

Збільшення вартості на
%
початкові дані
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

грн.
166,54
168,20
169,87
171,53
173,20
174,87
176,54
178,21
179,88
181,55
183,22

333,08
336,4
339,74
343,06
346,4
349,74
353,08
356,42
359,76
363,1
366,44

Для здійснення двофакторного аналізу було припущено, що ціни на фармацевтичному
ринку зростатимуть, а ефективність досліджуваної схеми фармакотерапії – зменшуватиметься.
Під час такого розвитку подій схема фармакотерапії метформін + ситагліптин зберігає
фармакоекономічні переваги лише у разі збільшення вартості DDD на 4% та зменшення
ефективності на 4%, а у разі подальшого збільшення ціни та зменшення ефективності ПЦЛЗ
фармакоекономічні переваги цієїї схеми втрачаються (табл. 3).
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Таблиця 3
Двофакторний аналіз чутливості схеми фармакотерапії
метформін + ситагліптин
№

Збільшення вартості на
%
грн.

Зменшення ефективності на
%
індивідуальна
ефективність
початкові дані

CER, грн.

1

початкові
дані

166,54

0,500

333,08

2

1

168,20

1

0,495

339,79

3

2

169,87

2

0,490

346,67

4

171,53
173,20

3
4

0,485
0,480

353,67

5

3
4

6

5

174,87

5

0,475

368,14

7

6

176,54

6

0,470

375,61

8

7

178,21

7

0,465

383,24

9

8

179,88

8

0,460

391,04

10

9

181,55

9

0,455

399,01

11

10

183,22

10

0,450

407,15

360,83

Висновки
1. В результаті ретроспективного аналізу було встановлено, що комбінацію
метформін + інгібітори ДПП-4 застосовували у 6,7% випадків.
2. Під час порівняння включених в дослідження груп хворих за аналізованими
показниками достовірних відмінностей не виявлено.
3. АТС/DDD-аналіз виявив, що вартість DDD для схеми метформін + саксагліптин
(схема 1) коливалася від 16,60 грн. до 34,03 грн, а для схеми метформін + ситагліптин
(схема 2) – від 16,65 грн. до 19,05 грн. у розрізі вартості генериків.
4. В результаті аналізу «витрати–ефективність» було встановлено, що схема
метформін + саксагліптин (схема 1) була дорожчою, ніж схема метформін + ситагліптин
(схема 2), а ефективність цих схем достовірно не відрізнялася, що свідчить про
вартісно-ефективні переваги схеми фармакотерапії метформін + ситагліптин.
5. Аналіз чутливості свідчить про нестійкість одержаних результатів
фармакоекономічного дослідження до коливань вартості DDD та зміни ефективності.
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АННОТАЦИЯ
Сахарный диабет является медицинской и социальной проблемой. При выборе рациональной
фармакотерапии этого заболевания необходимо учитывать результаты фармакоэкономических исследований.
С целью определения фармакоэкономически обоснованной схемы терапии сахарного диабета 2 типа было
проведено исследование применяемых схем, включающих современные ингибиторы дипептилпептидазы-4.
Исследование базировалось на ретроспективном анализе 747 историй болезни и листов назначений больных
сахарным диабетом 2 типа, находившихся на лечении в Винницком областном клиническом эндокринологическом
диспансере в 2011–2013 гг. Для проведения исследования применили следующие методы: ретроспективный,
частотный анализ, анализ индивидуальных показателей больных, АTC/DDD-анализ пероральных
сахароснижающих средств, анализ «затраты–эффективность» и анализ чувствительности.
Установлено, что схема фармакотерапии метформин + саксаглиптин была дороже, чем схема
метформин + ситаглиптин, a эффективность этих схем достоверно не отличалась. Полученные в ходе
исследования результаты свидетельствуют о стоимостно-эффективных преимуществах схемы фармакотерапии
метформин + ситаглиптин. Однако анализ чувствительности показал неустойчивость полученных результатов
фармакоэкономического исследования.
T. I. Ivko, T. A. Germanyuk
Vinnitsa National Medical University Pirogov
DETERMINATION OF THE COST-EFFECTIVE ADVANTAGES OF REGIMENS OF DIABETES MELLITUS
TYPE 2 WITH MODERN DPP-4 INHIBITORS
Key words: diabetes mellitus type 2, oral hypoglycemic drugs, dipeptidylpeptidase-4 inhibitors, ATC/
DDD-analysis, cost-effectiveness analysis, sensitivity analysis
А B STRACT
Diabetes mellitus is a medical and social problem. The results of the pharmacoeconomical researches should be
considered when choosing a rational pharmacotherapy.
The purpose of this research of treatment regimens of diabetes mellitus type 2 was a definition of the
pharmacoeconomically justified schemes of therapy that include the modern dipeptidylpeptidase-4 inhibitors.
The research was based on the retrospective analysis of 747 medical histories of patients with type 2 diabetes
mellitus. These patients were treated at the Vinnytsia Regional Endocrinology Clinic in 2011–2013. The following methods
were used in the research: retrospective analysis, frequency analysis, analysis of individual parameters of the patients, ATC/
DDD-analysis, cost–effectiveness analysis, and sensitivity analysis.
It has been found that the scheme of pharmacotherapy with metformin+saxagliptin was more expensive than
another scheme of pharmacotherapy with metformin + sitagliptin, but effectiveness of these schemes did not differ significantly.
Obtained results indicate the cost–effective advantages of the scheme of pharmacotherapy with metformin + sitagliptin.
However, the sensitivity analysis showed the instability of the results of the pharmacoeconomic studies.
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Дослідження стану розвитку аптечної справи в Україні за період 1930–1960 рр.
має історичне, наукове та практичне значення.
В цей період було організовано Всеукраїнське аптекоуправління (ВАУ), яке
було розташовано, як й інші урядові організації, в тодішній столиці Української
РСР м. Харкові. Тому дослідження стану розвитку аптечної служби в Україні
має велике значення для удосконалення структури управління фармацевтичним
сектором в охороні здоров’я. Метою роботи було дослідження розвитку аптечної
справи та організації забезпечення населення лікарськими засобами в період
1930–1960 рр.
Матеріали та методи дослідження
Обєктом дослідження були архівні, наукові та публіцистичні матеріали.
Використовували методи порівняльного, бібліографічного, історичного, системного,
структурно-логічного аналізу.
Результати дослідження та обговорення
В досліджуваний період (1930–1960 рр.) в аптечній системі відбулися істотні
зміни в управлінні аптечною мережею та в організації забезпечення населення
лікарськими засобами (ЛЗ) та предметами медичного призначення.
Історичною подією для розвитку аптечної справи була постанова
Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету і Ради народних комісарів
УРСР від 26. 05. 1930 р. про організацію Всеукраїнського аптекоуправління в
м. Харкові, яке мало об’єднати всю аптечну справу в УРСР [8, 9]. Всі 41 окружні
аптекоуправління було реорганізовано у відділення ВАУ. У 1930 р. їх налічувалося
18. Штат ВАУ складався із 68 осіб з наявністю секторів: організаційноінструкторського, планово-економічного, постачання, фінансово-кошторисного
та виробничого. В кожному з п’яти секторів встановлювалися робочі групи по
профілям. Організаційну структуру управління аптечною мережею УРСР в 1930–
1935 рр. подано на рис. 1.
© Колектив авторів, 2014
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Рис. 1. Організаційна структура управління аптечною
мережею УРСР у 1930–1935 рр.
Всеукраїнському аптекоуправлінню було надано право:
– заготовляти медикаменти та медичні товари як на внутрішньому, так і на
зовнішньому ринках, додержуючись відповідного законодавства;
– організовувати та експлуатувати в межах УРСР аптечні склади, аптеки,
лабораторії, підприємства для виготовлення медичних товарів, предмети санітарії і
гігієни;
– організовувати необхідні підсобні підприємства;
– відкривати свої відділення на всієї території Союзу РСР.
Із чистого прибутку від діяльності 75% мало направлятися до спеціального фонду
ВАУ, який призначався на здешевлення медикаментів, поповнення асортименту
ЛЗ, організацію контролю їхньої якості та аптечне будівництво. У 1931 р. в УРСР
функціонувало 1 123 аптеки, 198 аптекарських магазинів, 25 аптечних складів, а на
01. 01. 1941 р. в республіці вже функціонувало 2 419 аптек, 520 аптечних магазина, 43
аптечних склади. Значно збільшився відпуск населенню і лікувально-профілактичним
закладам ЛЗ і предметів медичного призначення. Так, у 1931 р. було реалізовано ліків
і інших медичних товарів на 86,2 млн. руб., а в 1936 р. – на 266,7 млн. руб., у 1940 р.
– на 484 млн. руб.
Організаційну структуру керівництва аптечною мережею УРСР у 1935–1941 рр.
наведено на рис. 2 [6, 8, 9, 14, 15].
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Рис. 2. Організаційна структура управління аптечною
мережею УРСР у 1935–1941 рр.
У 1934 р. ВАУ згідно з рішенням Уряду було реорганізовано в Аптечне управління
України, а у 1942 р. в Головне аптечне управління МОЗ УРСР.
Організаційну структуру управління аптечною мережею УРСР в 1943–1953 рр.
подано на рис. 3 [8, 14].

Рис. 3. Організаційна структура управління аптечною
мережею УРСР у 1943–1953 рр.
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Обласні аптекоуправління було організовано в кожному обласному центрі. У їх
підпорядкуванні були аптечні склади, контрольно-аналітичні лабораторії, галенові та
інші виробництва, ремонтні майстерні, аптеки та аптекарські магазини [1, 8, 15]. У цей
час було створено міжрайонні медичні бази. Окрім аптек системи аптекоуправління
існували ще й аптеки при лікувальних закладах на бюджетному фінансуванні. Ці
аптеки обслуговували потреби лікувальних закладів, вони також відпускали ЛЗ
населенню за плату. Кількість аптек такого типу становила: у 1923–1924 рр. – 1 871,
у 1925–1926 рр. – 1 982, у 1927–1928 рр. – 2 679.
В подальшому всі урядові постанови спрямовано на державну монополізацію
торгівлі медикаментами. Рада Народних комісарів УРСР 1 вересня 1935 р. прийняла
постанову «Про торгівлю медикаментами в УРСР». В постанові передбачено, що вся
торгівля медикаментами, перев’язочними матеріалами й іншими аптечними това-
рами має здійснюватися виключно аптекоуправлінням України та його обласними від
діленнями через їхню аптечну мережу. Відповідною постановою РНК УРСР доручено
Наркомздоров’я ввести в дію аптечну таксу. Безкоштовний відпуск ліків хворим цією
постановою було припинено [8]. Постановою Уряду також було передбачено створення
аптечних пунктів при всіх лікарняних дільницях і фельдшерсько-акушерських пунктах
[8, 9]. На 01. 01. 1936 р. в республіці працювало 267 аптечних пунктів, які відпустили
сільському населенню ЛЗ і виробів медичного призначення на суму 8,4 млн. руб., а на
01. 01. 1941 р. їх вже функціонувало 5 360 і товарообіг за 1940 р. становив 17,7 млн. руб.
У вересні 1939 р. західні області (Закарпатська, Львівська, Тернопільська,
Волинська, Рівненська) возз’єдналися з УРСР.
Через недовгий час всі аптеки цих областей було також націоналізовано.
В період Великої Вітчизняної війни, коли територія УРСР була окупована,
більшість аптек і аптечних установ було зруйновано або знищено.
Головне аптекоуправління УРСР було евакуйовано в м. Енгельс Саратовської
області, а обласні аптекоуправління припинили своє функціонування. Частина ЛЗ
та деякий інструментарій були евакуйовані в міста Уфу, Чкалов, Омськ, Саратов,
Свердловськ. Значну частину медичних товарів передано військовим частинам [1, 8, 9].
Забезпечення ЛЗ населення, яке знаходилося на окупованій території України,
здійснювали через деякі аптечні склади, в яких залишилися запаси медикаментів.
Слід зазначити, що фармацевтичні працівники брали участь в антифашистському
підпіллі, допомагали партизанам медикаментами і перев’язувальними матеріалами.
Так, наприклад, в Житомирській області велику допомогу в забезпеченні
партизан ЛЗ надавав Г. С. Протасевич – керуючий обласним аптекоуправлінням
[8]. Фармацевти аптеки № 30 селища Потієвка Ткачук В. А., Пилипчук Г. І.
регулярно передавали партизанам медикаменти [7]. Працівники аптеки м. Ніжин
Чернігівської області систематично поставляли партизанським загонам медикаменти
та перев’язувальні матеріали [8]. Здійснював передачу медикаментів партизанам
провізор І. М. Кравченко у м. Вінниця [8, 9].
В окремих публікаціях йдеться про допомогу медикаментами під час другої
світової війни і воїнам УПА. Зокрема Роман Мороз – лікар, якому підпорядковувався
аптечний склад в м. Тернополі повідомляє, що на прохання керівництва місцевої
організації УПА він відпускав медикаменти і перев’язочні засоби [12]. Проте, за
об’єктивних причин, ця сторона діяльності висвітлена в літературі недостатньо.
Під час Другої світової війни німецькі окупанти розграбували аптечну мережу
та знищили велику кількість аптек. Із 2 449 аптек, 5 360 аптечних пунктів, 520
аптечних магазинів, 40 контрольно-аналітичних лабораторій, 43 аптечних складів,
70 виробничих підприємств, що функціонували на початку 1941 р., на момент
звільнення України залишилось тільки 15 аптек.
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За даними публікацій, збитки, які було нанесено аптечному господарству під час
війни, становили 290 млн. руб. [8, 9].
Після звільнення української землі від окупантів розпочалося відновлення
аптечної мережі. Вже у лютому 1943 р., після звільнення від окупантів Харківської
і Луганської областей, розпочинається робота по відновленню всієї структури
аптечної справи в країні. У середині 1944 р. торговий відділ Головного аптечного
управління було реорганізовано в республіканську контору «Медторг», якій було
передано дві аптечні бази республіканського значення. На новостворену організацію
покладалися завдання по організації постачання і торгівлі медикаментами й іншими
медичними товарами. Відновлено діяльність обласних аптекоуправлінь та інституту
удосконалення провізорів. За 1945 р. було відкрито 171 аптеку, 358 аптечних пунктів
і інших підприємств роздрібної торгівлі.
Дані про відбудову аптечної мережі у 1943–1948 рр. наведено в таблиці.
Таблиця

Динаміка відбудови аптек у період 1943–1948 рр.
Роки

Кількість аптек, шт
міських

сільських

усього

Щорічний
приріст

1943

196

303

499

–

1944

680

957

1 637

1 129

1945

729

1 114

1 843

206

1946

846

1 233

2 079

236

1947

958

1 331

2 289

210

1948

986

1 451

2 437

148

Організаційну структуру управління аптечною мережею у 1953–1960 рр. подано
на рис. 4.

Рис. 4. Організаційна структура управління аптечною
мережею УРСР у 1953–1960 рр.
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Постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів УРСР від 10 січня 1960 р. № 58 «Про
заходи по подальшому поліпшенню медичного обслуговування та охорони здоров’я
населення СРСР» було передбачено конкретні заходи щодо значного збільшення
виробництва ЛЗ. Передбачалось збільшення виробництва медикаментів та виробів
медичного призначення в 3,5 раза, зокрема збільшення потужностей по виробництву
пеніциліну у 4,8 раза, стрептоміцину – у 5,5 раза, лівоміцетину – у 5 разів, антибіотиків
тетрациклінового ряду – в 13 разів, анальгіну – в 3 рази, кофеїну – в 7 раз, новокаїну
– в 3,3 раза, сульфадимезину – у 5,6 раза.
Як засвідчують дослідження, проведені організаційні та практичні заходи щодо
удосконалення управління та збільшення виробництва важливих фармацевтичних
препаратів сприяли поліпшенню забезпечення населення і лікувальних закладів ЛЗ.
Успішно використовується досвід попередніх фармацевтичних поколінь в
налагодженні ефективної системи управління і організації забезпечення населення
лікарськими засобами, відновлюються соціальні функції роботи аптечної мережі [2,
3, 4, 5, 7].
У майбутньому українській фармації необхідно буде пройти через подальші
зміни в структурі аптечної мережі та удосконаленні управління аптечною справою і,
що дуже важливо, через набуття нових знань провізорами і фармацевтами для роботи
в нових історичних та суспільно-економічних умовах [11, 17].
Висновок
Досліджено стан розвитку аптечної служби в Україні в довоєнний та воєнний час
і в період післявоєнної відбудови економіки країни за 1930–1960 рр. Показано, що
удосконалення структури управління аптечною мережею та збільшення виробництва
медикаментів на промислових підприємствах сприяли поліпшенню забезпечення
населення лікарськими засобами.
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АННОТАЦИЯ
В период индустриализации, которая осуществлялась в бывшем СССР, составной частью которого
являлась Украина, а также в военный и послевоенный период украинская фармация выполняла
важнейшие социальные функции и обеспечивала потребность общества.
Целью работы были исследования состояния и развития аптечной службы, организационных форм
лекарственного обслуживания населения в сложнейшие периоды страны и в послевоенный период
восстановления народного хозяйства.
Для достижения поставленных целей использовались источники литературы, данные публикаций
в фармацевтических изданиях, архивные материалы, методы структурно-логического анализа,
статистические данные.
Установлено, что в исследуемом периоде в аптечной сети состоялись существенные изменения в
управлении лекарственным обеспечением, исторически значимым было создание централизованного
органа управления аптечной службой – Всеукраинского аптечного управления, которое затем было
реорганизовано в Главное аптечное управление. Это способствовало успешному развитию аптечной
службы в республике.
В период немецко-фашистской оккупации большинство аптек было уничтожено, население
практически оставалось без лекарственной помощи, многие фармацевтические работники участвовали
в подполье и оказывали помощь партизанам и воинам УПА.
Убытки, нанесенные аптечной службе Украины во время войны, составляли 290 млн. руб. В
послевоенные годы правительством был принят ряд постановлений по восстановлению и развитию
аптечной службы, увеличению производства лекарственных средств на промышленной основе.
Количественно аптечная сеть была восстановлена к началу 50-х годов прошлого столетия.
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ABSTRACT
During the period of industrialization, which was carried out in the former USSR, where Ukraine was one
of the integral part and as well as in wartime and postwar period Ukrainian pharmacy performed an important
social functions and provided needs of society.
The aim of the study was an observation of the situation and development of pharmacy services,
organizational forms of providing the population with medicine in the most difficult periods for country and in
the post-war period of reconstruction of the national economy.
In order to achieve these goals the literary sources and data publications in pharmaceutical magazines were
studied, archival materials, methods of structural and logical analysis, statistical data were also used.
Found, that in this period pharmacy chain undergo significant transformation in the management of
pharmaceutical benefits. Historically significant was the foundation of a centralized regulatory body of
pharmacy – All-Ukrainian pharmacy Administration, which later was reorganized to the Main Pharmacy
Administration. This promote successful development of pharmacy services in republic.
During the Nazi occupation most pharmacies have been destroyed, the population didn’t have almost any
medication assistance, a lot of pharmacists participated in underground resistance and helped guerrilla members
and soldiers of the UPA.
Losses, which the pharmacy service of Ukraine were undergo during the war was 290 million rubles. In
the postwar years, the government adopted a number of resolutions on the reconstruction and development of
pharmacy service, an increase in the production of medicine on an industrial basis. Quantitatively, the pharmacy
chain was restored to the early 50-ies of the last century.
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СИНТЕЗ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕЯКИХ ПОХІДНИХ
7-((3-ТІО-4R-4H-1,2,4-ТРИАЗОЛ-5-ІЛ)МЕТИЛ)ТЕОФІЛІНУ
Ключові слова: 1,2,4-триазол, теофілін, синтез, ІЧ-спектроскопія, мас- і хроматомас-спектрометрія
Дослідження, присвячені цілеспрямованому синтезу біологічно активних сполук на
основі природних ксантинів (теофіліну, теоброміну, кофеїну) призвели до створення на
їх основі серцево-судинних, бронхолітичних і протипухлинних лікарських засобів, які
широко використовують у медичній практиці [1, 2]. Раніше повідомлялося [2–7] про синтез
похідних ксантину, які мають нейротропну, антиаритмічну, гіполіпідемічну, протизапальну,
діуретичну, аналгезуючу, актопротекторну активність.
З джерел літератури [8–13] відомо, що сполуки, які містять у своєму складі ядро
1,2,4-триазолу, є малотоксичними або нетоксичними речовинами з високою біологічною
активністю, мають антимікробну, нейротропну, антиоксидантну, протизапальну,
протигрибкову, гіполіпідемічну дію. У зв’язку з цим певний інтерес являє собою здійснення
синтезу сполук, що містять у своїй структурі фрагмент теофіліну і ядро 1,2,4-триазолу.
Все вищезазначене свідчить про те, що синтез 7-((3-тіо-4R-4H-1,2,4-триазол-5-іл)метил)
теофіліну дає змогу одержати значну кількість біологічно активних речовин, які можуть
знайти застосування в практичній медицині.
Мета роботи – синтез нових похідних 7-((3-тіо-4R-4H-1,2,4-триазол-5-іл)метил)
теофіліну та вивчення їхніх фізико-хімічних показників.
Матеріали та методи дослідження
Як вихідну речовину для одержання нового ряду сполук було використано натрієву
сіль теофіліну. З неї через низку послідовних стадій було одержано 7-((3-тіо-4R-4H-1,2,4триазол-5-іл)метил)теофіліни (7–9, рис. 1).
Дослідження фізико-хімічних властивостей одержаних нами сполук здійснювали за
методами, які наведено у Державній фармакопеї України. Температуру плавлення визначали
відкритим капілярним способом на приладі ПТП-М (прилад для визначення температури
плавлення кристалічних речовин, Росія). Будову речовин підтверджено за допомогою
елементного аналізу на приладі Elemental Vario EL cube (Elementar Analysensysteme,
Німеччина), ІЧ-спектри (4 000–400 см-1) було знято на модулі ALPHA-T спектрометра Bruker
ALPHA FT-IR (Bruker optics, Німеччина).
Прилад Liquid Chromatography System with Mass spectrometric detector (Agilent Technologies,
США): Agilent 1260 Infinity HPLC System (дегазатор, бінарний насос, автосамплер, термостат
колонки, діодно-матричний детектор); одноквадрупольний мас-спектрометр Agilent 6120
з іонізацією в електроспрей (ESI); OpenLAB CDS Software. Умови проведення ВЕРХ-МС
дослідження: 1) бінарний градієнт – A: H2O (0,1%-й розчин HCOOH), B: CH3CN (0,1%-й
розчин HCOOH); 2) колонка: Zorbax SB-C18; 30 мм × 4,6 мм × 1,8 мм; 3) температура колонки:
40 oC; 4) DAD: 210, 254 нм; 5) джерело іонів: API-ES; 6) cканування в діапазоні m/z: 160–1 000;
© Колектив авторів, 2014
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7) fragmentor: 10 V; 8) позитивна полярність; 9) температура нітрогену – 300 oC; 10) тиск на
небулайзері 40 psig; 11) швидкість газу-осушувача (нітрогену) – 10 л/хв.
Мас-спектри синтезованих сполук знято на приладі Varian МАТ-311A (Varian, Inc, США)
з безпосереднім введенням зразка в іонне джерело. Умови зйомки: прискорююча напруга –
3 кВ, струм емісії катода – 300 мкА, тонізуюча напруга – 70 еВ.
Натрієва сіль теофіліну (1), н-пропіловий естер теофілін-7-ацетатної кислоти (2), гідразид
теофілін-7-ацетатної кислоти (3) та 2-(2-теофілін-7-іл) ацетил-N-метилгідразинкарботіоамід
(4) було одержано за описаним раніше методом [11]. Таким чином було одержано також
2-(2-теофілін-7-іл)ацетил)-N-етилгідразинкарботіоамід (5) та 2-(2-теофілін-7-іл)ацетил)-Nфеніл-гідразинкарботіоамід (6) [11].
7-((3-тіо-4-метил-4Н-1,2,4-триазол-5-іл)метил)теофілін (7). Суміш 0,01 моль
2-(2-(теофілін-7-іл)ацетил)-N-метилгідразинкарботіоаміду, 0,011 моль натрій гідроксиду
та 50 мл води нагрівають до кипіння 2 год, охолоджують та додають до фільтрату 2 мл
концентрованої кислоти хлоридної. Одержаний осад відфільтровують, промивають водою.
Перекристалізовано з ДМФА. Вихід – 81%. Тпл. = 261–262 ºС. Розраховано: C – 42,99%, H –
4,26%, N – 31,90%, S – 10,43%. Знайдено: С – 42,88%, Н – 4,27%, N – 31,82%, S – 10,46%.
7-((3-тіо-4-етил-4Н-1,2,4-триазол-5-іл)метил)теофілін (8). Суміш 0,01 моль
2-(2-(теофілін-7-іл)ацетил)-N-етилгідразинкарботіоаміду, 0,011 моль натрій гідроксиду
та 50 мл води нагрівають до кипіння 2 год, охолоджують та додають до фільтрату 2 мл
концентрованої кислоти хлоридної. Одержаний осад відфільтровують, промивають водою.
Перекристалізовано з ДМФА. Вихід – 86%. Тпл. = 257–258 ºС. Розраховано: C – 44,85%, H –
4,70%, N – 30,51%, S – 9,98%. Знайдено: С – 44,94%, Н – 4,69%, N – 30,58%, S – 9,96%.
7-((3-тіо-4-феніл-4H-1,2,4-триазол-5-іл)метил)теофілін (9) одержано за раніше
описаним методом [11].
Для аналізу сполуки 7–9 очищено кристалізації з ДМФА та 1,4-діоксану.
Синтезовані сполуки являють собою кристалічні речовини білого кольору, розчинні у
водних розчинах лугів, ДМФА та 1,4-діоксані.
Результати дослідження та обговорення
Розроблено препаративний метод синтезу 7-((3-тіо-4-R-4H-1,2,4-триазол-5-іл)метил)
теофіліну, який складається з низки наведених стадій (рис. 1). Одержані сполуки 7–9 є
зручними вихідними напівпродуктами, які у своїй структурі мають CH- i SH-кислотні
центри. Це дає змогу синтезувати велику кількість неописаних в літературі речовин, що
представляє певний інтерес в плані пошуку біологічно активних сполук. Квантово-хімічні
розрахунки похідних 7-((3-тіо-4-R-4H-1,2,4-триазол-5-іл)метил)теофіліну підтверджують,
що синтезовані сполуки можуть піддаватися реакціям AE, SR, SE, а також алкілуванню по
SH-кислотному центру.

Рис. 1. Схема синтезу 7-((3-тіо-4-R-4H-1,2,4-триазол-5-іл)метил)теофіліну (7–9)
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Будову синтезованих сполук 7–9 підтверджено даними елементного аналізу, ІЧспектроскопії, хромато-мас- та мас-спектрометрії.
В ІЧ-спектрах 7-((3-тіо-4-R-4H-1,2,4-триазол-5-іл)метил)теофіліну (7–9)
спостерігають смуги валентних коливань амідних карбонілів при 1 710–1 695 см-1,
характерні смуги поглинання груп C=N і C=C при 1 690–1 640 і 1 630– 1 600 см-1,
CN – 1 350–1 000 см-1, СН – 3 000 см-1, SH – 2 550 см-1, СН (ароматична) – 3 050 см-1,
СН (аліфатична) – 3 000–2 850 см-1.
Дані хромато-мас-спектрометрії 7-((3-тіо-4-R-4H-1,2,4-триазол-5-іл)-метил)
теофіліну (7–9) свідчать про те, що фіксуються піки М+ з m/z 308 (7), m/z 322 (8),
m/z 370 (9). У досліджуваних сполуках (7–9) міститься кілька атомів нітрогену
і необхідно було підтвердити, по якому з них проходить протонування, так як
розрахункова молекулярна маса сполуки 7 – [m/z-307], сполуки 8 – [m/z-321], сполуки
9 – [m/z-369].
З цією метою проведено розрахунки електронної густини сполук 7–9 за методом
Хюккеля (табл. 1–3).
Таблиця 1
Розрахунок електронних зарядів атомів 7-((3-тіо-4-метил-4H-1,2,4-триазол-5-іл)
метил)теофіліну

Номер
атома

Характер заряду

Номер
атома

H(1)

0,365766

N(16)

C(2)

0,061558

C(17)

Номер
атома

Характер заряду

0,495931

H(31)

0,0472904

0,148743

H(32)

0,0462366

Характер заряду

N(3)

0,336462

N(18)

-0,419377

H(33)

0,0375882

C(4)

0,212531

N(19)

-0,306634

H(34)

0,0364483
0,0354883

C(5)

-0,186102

C(20)

0,163673

H(35)

C(6)

0,0102109

C(21)

-0,258651

H(36)

0,0884218

N(7)

-0,528175

C(22)

-0,028378

H(37)

0,0219141

C(8)

-0,0558701

C(23)

-0,118557

H(38)

0,0252378

N(9)

0,488597

C(24)

-0,0310677

H(39)

0,0232453

C(10)

-0,0142629

C(25)

-0,19639

H(40)

0,0759159

O(11)

-0,606896

S(26)

0,183426

H(41)

0,0251465

C(12)

-0,41247

H(27)

0,0632379

H(42)

0,312001

O(13)

-0,684308

H(28)

0,0441139

H(43)

0,310734

C(14)

-0,0590777

H(29)

0,0664221

–

–

C(15)

0,138687

H(30)

0,0411916

–

–

45

Таблиця 2
Розрахунок електронних зарядів атомів 7-((3-тіо-4-етил-4H-1,2,4-триазол-5-іл)
метил)теофіліну

Номер
атома

Характер заряду

Номер
атома

Характер заряду

Номер
атома

Характер заряду

N(1)

0,542097

C(14)

-0,0443757

H(27)

0,0362612

C(2)

0,0598356

C(15)

0,0891576

H(28)

0,035923

N(3)

-0,504219

N(16)

-0,266451

H(29)

0,0381028

C(4)

0,166139

N(17)

-0,384343

H(30)

0,0304765

N(5)

0,390853

C(18)

0,0966312

H(31)

0,0349685

C(6)

0,375245

N(19)

0,498284

H(32)

0,0268227

O(7)

-0,893177

C(20)

0,00369301

H(33)

0,027131

N(8)

0,373205

C(21)

-0,127382

H(34)

0,0391962

C(9)

0,314222

S(22)

0,00934992

H(35)

0,0395058

O(10)

-0,863657

H(23)

0,00144171

H(36)

0,039454

C(11)

-0,115322

H(24)

0,037604

H(37)

0,0301034

C(12)

-0,0571793

H(25)

0,0378858

–

–

C(13)

-0,0529182

H(26)

0,0354353

–

–

Таблиця 3
Розрахунок електронних зарядів атомів 7-((3-тіо-4-феніл-4H-1,2,4-триазол-5-іл)
метил)теофіліну
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Номер
атома

Характер заряду

Номер
атома

Характер заряду

Номер
атома

Характер заряду

N(1)

0,543056

C(15)

0,108862

H(29)

0,0378795

C(2)

0,0590951

N(16)

0,501164

H(30)

0,0354576

N(3)

-0,503963

C(17)

0,151315

H(31)

0,0362335

C(4)

0,166331

N(18)

-0,376105

H(32)

0,359621

N(5)

0,390745

N(19)

-0,336165

H(33)

0,0380667

C(6)

0,375081

C(20)

-0,148166

H(34)

0,028252

O(7)

-0,893346

C(21)

-0,117326

H(35)

0,0351938

N(8)

0,372828

C(22)

-0,0273318

H(36)

0,0353501

C(9)

0,31459

C(23)

-0,0798195

H(37)

0,0181792

O(10)

-0,863211

C(24)

0,0286362

H(38)

0,0200918

C(11)

-0,116221

C(25)

-0,106461

H(39)

0,0184324

C(12)

-0,0572339

S(26)

0,030948

H(40)

0,0340434

C(13)

-0,0529149

H(27)

0,0012102

H(41)

0,0242796

C(14)

-0,0396985

H(28)

0,0376178

–

–

На підставі розрахунків можна зробити висновок, що протонування сполук (7–9)
здійснюється за піридиновим атомом нітрогену (рис. 2).

7 [M+1]+; 8 [M+1]+; 9 [M+1]+
Рис. 2. Схема протонування 7-((3-тіо-4-R-4H-1,2,4-триазол-5-іл)-метил)
теофілін (7–9)
У мас-спектрі 7-((3-тіо-4-метил-4H-1,2,4-триазол-5-іл)метил)теофіліну (7)
фіксується пік молекулярного іона М+ з m/z 307, який відповідає розрахунковій
молекулярній масі і брутто-складу C11H13N7O2S. Фрагментацію сполуки 7 наведено
на рис. 3.
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HCN
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N
теофіліну
(7) під дією електронного ударуN
N
N
N
N
O
CH3 N
H3C
m/z 68
m/z 95
m/z 180 у
Наявність
сполуціm/z 1237
1,3-диметил-3,7-дигідро-1Н-пурин-2,6-діону
CH
3

O

підтверджується характерним елімінуванням з М+ частинки С4Н5N3S та утворенням
піка з m/z 180. Структура урацилового фрагмента характеризується іонами [M-CO]+
– m/z 279, [M-HCN]+ – m/z 280, [M-H3NCO]+ – m/z 250, [Ф-CO]+ – m/z 222, [Ф1-HCN ]+
– m/z 195, [M-C4H5N3S, -CO]+ – m/z 152, [Ф2-CH3NCO]+ – m/z 95, [Ф3-HCN, -H2S]+
– m/z 68. Наявність триазолового циклу підтверджують іони [M-H2S]+ – m/z 273,
[Ф1-HCN, -H2S]+ – m/z 161.
У
мас-спектрі
7-((3-тіо-4-етил-4H-1,2,4-триазол-5-іл)метил)теофіліну
+
зареєстровано пік М з m/z 321, що відповідає брутто-складу запропонованої
структури (C12H15N7O2S). Наявність триазолового циклу підтверджується відривом
частинки С5Н7N3S від М+ з утворенням іонa з m/z 180, а також [M-CHNS]+ –
m/z 262. Структура імідазольного фрагмента пов’язана з елімінуванням частинки
CHN від М+ з виникненням іонa з m/z 294. Будова урацилового фрагмента
контролюється процесами відщеплення [M-CO]+ – m/z 293, [Ф-CH3NCO]+ –
m/z 123, [Ф1-СO]+ – m/z 95, [Ф2-HCN]+ – m/z 68. Схему деградації сполуки 8 під дією
електронного удару подано на рис. 4.
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Рис. 4. Схема фрагментації 7-((3-тіо-4-етил-4H-1,2,4-триазол-5-іл)-метил)
теофіліну (8)
У
мас-спектрі
7-((3-тіо-4-феніл-4H-1,2,4-триазол-5-іл)метил)теофіліну
(9) реєструється пік М+ з m/z 369, що відповідає брутто-складу C16H15N7O2S
запропонованої структури. Надалі спостерігається елімінування частинки [M-CO]+ –
m/z 341, [M-HCN]+ – m/z 342, [M-H2S]+ – m/z 335, [M-CH3NCO]+ – m/z 312, [M-CHNS]+
– m/z 312, [M-CHNS]+ – m/z 310, [Ф-СО]+ – m/z 284, [Ф1-HCN]+ – m/z 257. Іони
m/z 341, m/z 312, m/z 284, m/z 257 підтверджують будову урацилового фрагмента. Іон
з m/z 310 доводить наявність триазолового циклу. Наявність SH-групи в триазоловому
ядрі підтверджує іон з m/z 335, а іон з m/z 342 доводить наявність імідазольного
циклу. Схему фрагментації 7-((3-тіо-4-феніл-4H-1,2,4-триазол-5-іл)метил)теофіліну
наведено на рис. 5.
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Висновки
1. Розроблено препаративну методику синтезу 7-((3-тіо-4-R-4H-1,2,4-триазол5-іл)метил)теофіліну.
2. За допомогою квантово-хімічних розрахунків встановлено протонування
7-((3-тіо-4-R-4H-1,2,4-триазол-5-іл)метил)теофіліну та визначено реакційну
здатність 7-((3-тіо-4-R-4H-1,2,4-триазол-5-іл)метил)теофілінів.
3. Здійснено хромато-масс- і мас-спектрометричне вивчення синтезованих
сполук.
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СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 7-((3-ТИО-4R4H-1,2,4-ТРИАЗОЛ-5-ИЛ)МЕТИЛ)ТЕОФИЛЛИНА
Ключевые слова: 1,2,4-триазол, теофиллин, ИК-спектроскопия, масс- и хромато-масс-пектрометрия
АННОТАЦИЯ
Биологически активные соединения на основе природных ксантинов широко используют в
медицинской практике. Соединения, содержащие в своем составе ядро 1,2,4-триазола, являются
малотоксичными или нетоксичными веществами с высокой биологической активностью, обладают
антимикробным, нейротропным, антиоксидантным, противовоспалительным, противогрибковым,
гиполипидемическим действием. В связи с этим определенный интерес представляет собой
осуществление синтеза соединений, содержащих в своей структуре фрагмент теофиллина и ядро
1,2,4-триазола.
Цель работы – синтез новых производных 7-((3-тио-4R-4H-1,2,4-триазол-5-ил)метил)теофиллина и
изучение их физико-химических свойств.
В качестве исходного вещества для получения нового ряда соединений была использована
натриевая соль теофиллина. Из нее через ряд последовательных стадий были получены 7-((3-тио-4R-4H-1,2,4-триазол-5-ил)метил)теофиллины. Полученные соединения являются удобными исходными
полупродуктами, которые в своей структуре имеют CH- i SH-кислотные центры. Это позволяет
синтезировать большое количество неописанных в литературе веществ и представляет определенный
интерес в плане поиска биологически активных соединений.
Строение синтезированных соединений подтверждено данными элементного анализа, ИКспектроскопии, хромато-масс- и масс-спектрометрии. С помощью квантово-химических расчетов
установлено направление протонирования 7-((3-тио-4-R-4H-1,2,4-триазол-5-ил)метил)теофиллина.
На основании квантово-химических расчетов определена реакционная способность 7-((3-тио-4-R-4H1,2,4-триазол-5-ил)метил)теофиллинов.
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Synthesis and physico-chemical properties of some derivatives of 7-((3-thio-4R4H-1,2,4-triazole-5-yl)methyl)theophylline
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ABSTRACT
Biologically active agents based on naturally occurring xanthines are used widely in medicine. Compounds
containing in their structure the 1,2,4-triazole nucleus are slightly toxic or non-toxic substances with high
biological activity, have antimicrobial, neurotropic, antioxidant, anti-inflammatory, antifungal, hypolipidemic
activity. The synthesis of compounds which contain in their structure a fragment of theophylline and
1,2,4-triazole nucleus is important.
The aim of the work is new derivatives of 7-((3-thio-4-R-4H-1,2,4-triazole-5-yl)methyl)theophylline
synthesis and research of their physical and chemical properties.
Sodium salt of theophylline was used as the initial substance to obtain a new series of this compounds.
The 7-((3-thio-4-R-4H-1,2,4-triazole-5-yl)methyl)-theophyllines were obtained through a series of consecutive
stages. The obtained compounds were useful initial semi-products, which in its structure had CH- and SHacidic centers. A number of not described in the literature substances that represents a certain interest in terms
of biologically active compounds investigation were synthesized.
The structure of the synthesized compounds was confirmed by elemental analysis methods, IR-spectroscopy,
chromato-mass and mass-spectrometry. The protonation of 7-((3-thio-4-R-4H-1,2,4-triazole-5-yl)methyl)
theophylline using quantum-chemical calculations was determined. The reactivity was determined on the basis
of quantum-chemical calculations ability of 7-((3-thio-4-R-4H-1,2,4-triazole-5-yl)methyl)theophylline. The
chromatography-mass and mass-spectrometric research or the synthesized compounds was conducted.
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СПЕКТРАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЕЛЕКТРОННА БУДОВА
СИНТЕТИЧНИХ ПОХІДНИХ КУМАРИНУ
ПОВІДОМЛЕННЯ V
ВИВЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ БУДОВИ ВАРФАРИНУ
Ключові слова: варфарин, електронна будова, електронна густина, хромофор,
зарядженість атомів, реакційна здатність
Варфарин являє собою рацемічну суміш R- та S-енантіомерів 4-гідрокси-3-(3оксо-1-фенілбутил)-2Н-хромен-2-онів. Цей лікарський препарат є антикоагулянтом
непрямої дії з групи кумаринів і конкурентним антагоністом вітаміну К [2]. Як відомо,
більшість факторів, які сприяють системі згортання крові, синтезуються у печінці.
Від наявності вітаміну К залежить синтез всіх К-залежних факторів згортання.
Вітамін К є ключовим кофактором у реакції карбоксилювання факторів згортання
крові або антикоагуляції, в результаті якої вони перетворюються на активні білки.
Після прийому всередину варфарин швидко і повністю всмоктується в травному
тракті. Препарат майже повністю зв’язується з білками плазми крові, і лише 1–3%
вільного варфарину виявляє вплив на перетворення вітаміну К у печінці [4].
Згідно з проведеними нами дослідженнями [1], модельна речовина варфарину, а
саме кумарин у етанольному розчині, дає 2 інтенсивних максимума при 274 та 310 нм.
Нами доведено, що максимум першої смуги вбирання безумовно відповідає π→π*переходу бензольного циклу смуги типу ¹Lb. Другий максимум у молекулі кумарину
виникає в результаті р–π-супряження бензольного циклу із родоначальним єноном
H2C

CH C O (рис. 1).

O

O

Рис 1. Електронна будова кумарину
Введення окси-групи в положення 4 молекули кумарину спричиняє розщеплення
λмакс при 274 нм на два максимуми при 269 та 280 нм та гіпсохромне зміщення другого
максимуму на 6 нм.
У протилежність 4-оксикумарину, у спектрі варфарину не відбувається розколу
λмакс.незаміщеного кумарину при 274 нм на два максимуми, внаслідок чого на
спектральній кривій спостерігають тільки дві або три (у 0,1 М розчині кислоти
хлоридної, 0,1 М розчині кислоти сульфатної та циклогексані) смуги вбирання (рис.
2). Виключенням є лужні розчини варфарину, оскільки у цьому разі відбувається
утворення солей о-оксикоричної кислоти [5, 6, 7, 8, 9, 10].
© О. В. Гречана, 2014
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Рис 2. Електронна будова натрієвої солі варфарину
З метою виявлення фрагментів молекули варфарину, які зумовлюють смуги
вбирання електронного спектра досліджуваної сполуки, було вивчено його спектри
у воді очищеній, 95%-му етанолі, 0,1 М розчині хлоридної кислоти, 0,1 М розчині
сульфатної кислоти, 0,1 М розчині натрію гідроксиду, хлороформі, ацетонітрилі та
циклогексані.
Досліди допоможуть розробленню оптимальних умов хіміко-токсикологічного
аналізу (ХТА) варфарину та виявленню частини молекули досліджуваної сполуки,
яка зумовлює появу максимумів (хромофор) та частково його фармакологічну дію
(фармакофор).
Матеріали та методи дослідження
Стандартний зразок варфарину було отримано нами від ДП «Державний
експертний центр МОЗ України». Всі використані реагенти та розчинники мали
кваліфікацію «х. ч.», які застосовують в аналітичній спектрофотометрії [3].
Вивчення УФ-спектрів варфарину здійснювали за допомогою спектрофотометра
SPECORD 200 U 214 (Німеччина). Вимірювання УФ-спектрів виконували в межах
від 200 до 400 нм, а графіки смуг вбирання було побудовано в координатах Α = f (λ).
Як розчинники нами були використані: вода очищена, 95%-й етанол, розчин кислоти
хлоридної (0,1 М), розчин кислоти сульфатної (0,1 М), розчин натрію гідроксиду
(0,1 М), хлороформ, ацетонітрил та циклогексан. Вибір зазначених розчинників
зумовлено такими факторами:
а) можливістю визначення наявності переходу електронів типу π→π* або
n→π* за характером зміщення смуг у розчинниках різної полярності (циклогексан,
ацетонітрил, хлороформ порівняно з водою очищеною та 95%-м етанолом);
б) частим використанням деяких розчинників (циклогексан, ацетонітрил,
хлороформ, 95%-й етанол, вода очищена) для виділення субстанції з лікарських
форм та біологічного матеріалу;
в) можливістю утворення солей у 0,1 М розчині HCl, 0,1 М розчині H2SO4, а також
виявленням гідролітичних процесів у лужних та кислих середовищах;
г) виявленням ефектів взаємодії розчиненої речовини з розчинником для
одержання найбільш повної інформації про природу досліджуваного переходу.
Результати дослідження та обговорення
Одержані УФ-спектри варфарину у восьми розчинниках різної полярності вивчались
нами з метою встановлення взаємозв’язку між хімічною будовою речовини та характером
спостережуваних смуг вбирання для визначення типів електронних переходів (табл. 1).
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Таблиця 1
Спектральна характеристика варфарину (С = 1 мг%)
№ з/п
1

Розчинник
Вода очищена

2

Етанол 95%-й

3

0,1 М NaOH

4

0,1 М HCl

5

0,1 М H2SO4

6

Хлороформ

7

Ацетонітрил

8

Циклогексан

λ, нм
204
207
306
206
209
212
311

ε
35610
31710
34600
19420
25080
28210
34400

lg ε
4,55
4,50
4,54
4,29
4,40
4,45
4,54

Типи переходів електронів
¹La-смуга
¹La-смуга
р–π-супряження
¹La-смуга
¹La-смуга
¹La-смуга
р–π-супряження

211
215
219
306
201
206
208
211
214
283
305
203
206
283
305
206
212
217
219
221
225
230
233
236
241
312
202
204
206
209
214
220
319
203
205
208
210
214
216
219
222
226
230
236
270
274
281
289
300
302
307

23420
25500
33500
39900
39030
28800
29030
28300
24650
34700
29120
37300
40110
38920
32700
32400
33800
34200
19280
32760
16000
33800
28800
33080
32040
38020
15240
26400
31030
31140
30420
32000
30310
12650
29220
26700
23600
28600
18960
28750
19030
38700
20070
31500
30750
31170
31530
29200
31900
29550
29200

4,37
4,41
4,53
4,60
4,59
4,46
4,46
4,45
4,39
4,54
4,46
4,57
4,60
4,59
4,52
4,51
4,53
4,53
4,29
4,52
4,20
4,53
4,46
4,52
4,51
4,58
4,18
4,42
4,49
4,49
4,48
4,51
4,48
4,10
4,47
4,43
4,37
4,46
4,28
4,46
4,28
4,59
4,30
4,50
4,49
4,49
4,50
4,47
4,50
4,47
4,47

¹La-смуга
¹La-смуга
¹La-смуга
р–π-супряження
¹La-смуга
¹La-смуга
¹La-смуга
¹La-смуга
¹La-смуга
¹Lb-смуга
р–π-супряження
¹La-смуга
¹La-смуга
¹Lb-смуга
р–π-супряження
¹La-смуга
¹La-смуга
¹La-смуга
¹La-смуга
¹La-смуга
¹La-смуга
¹La-смуга
¹La-смуга
¹La-смуга
¹La-смуга
р–π-супряження
¹La-смуга
¹La-смуга
¹La-смуга
¹La-смуга
¹La-смуга
¹La-смуга
р–π-супряження
¹La-смуга
¹La-смуга
¹La-смуга
¹La-смуга
¹La-смуга
¹La-смуга
¹La-смуга
¹La-смуга
¹La-смуга
¹La-смуга
¹La-смуга
¹Lb-смуга
¹Lb-смуга
¹Lb-смуга
¹Lb-смуга
р–π-супряження
р–π-супряження
р–π-супряження
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Згідно з наведеними в табл. 1 даними слід зробити висновки, що УФ-спектри
варфарину залежно від обраного розчинника виявляють від двох смуг вбирання (вода
очищена, 95%-й етанол, 0,1 М розчин NaOH, хлороформ, ацетонітрил) до трьох смуг
вбирання (0,1 М розчин HCl, 0,1 М розчин H2SO4, циклогексан).
Враховуючи електронну структуру варфарину та полярність використаних
розчинників слід зробити висновок, що перша смуга вбирання електронних спектрів
досліджуваної речовини зумовлена π→π*-переходами електронів, характерними для
фенольного радикала молекули, а коливальна структура підтверджує її відповідність
¹La-смузі. Друга смуга, як і у разі зі спектрами похідних 4-оксикумарину, відповідає
дозволеному переходу π→π* електронів у бензольному циклі і її слід віднести до ¹Lbсмуги. Максимуми третьої смуги виникли в результаті р–π-супряження бензольного
циклу молекули варфарину із угрупованням
хромофору єнону

C

C

C

C C

C

O

родоначального

O

O

,

тобто цей ланцюг супряження співпадає з фармакофором або є його частиною.
Для пояснення природи атомів у молекулі варфарину та виявлення суті
спостерігаємих смуг вбирання спочатку слід розглянути структурну формулу
варфарину і позначити ймовірні переходи електронів в молекулі досліджуваної
речовини та виконати квантово-хімічні розрахунки електронної густини за методом
Хюккеля з використанням програми Chemoffice 11 (оптимізація ММ 2). Результати
квантово-хімічних розрахунків електронної густини варфарину за методом Хюккеля
наведено в табл. 2.
Перед тим як приступити до вивчення реакційної здатності варфарину
[4-гідрокси-3-(3-оксо-1-(R,S)фенілбутил)-2Н-бензопіран-2-ОН, натрієва сіль, 2-про
панол клатрат], нами здійснено квантово-хімічний розрахунок електронної густини
кумарину. Розрахунок зарядів робили за Хюккелем (метод Extended Hückel, Cemoffice
11.01.1).

Рис. 3. Квантово-хімічна структура кумарину
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Квантово-хімічний розрахунок електронної густини
бензо [d] пірона-2 за методом Хюккеля
Нумерація атомів

Характер атомів (ІЮПАК)

Таблиця2

Електронна густина атомів

O(1)

O Carboxyl

0.0460202

C(2)

C Carbonyl

0.539273

O(3)

O Carbonyl

-0.707409

C(4)

C Alkene

-0.1224

C(5)

C Alkene

0.0519898

C(6)

C Alkene

-0.0110741

C(7)

C Alkene

-0.029393

C(8)

C Alkene

-0.0946001

C(9)

C Alkene

-0.0211762

C(10)

C Alkene

-0.0673342

C(11)

C Alkene

0.262728

H(12)

H

0.0316152

H(13)

H

0.021198

H(14)

H

0.0224525

H(15)

H

0.0249582

H(16)

H

0.0248639

H(17)

H

0.0282875

За даними розрахунків (табл. 2) можна встановити, що реакції SE в першу чергу
буде протікати за С10, а вже потім за С8 бензольного кільця (А). Нуклеофільній атаці
піддається лактонне кільце (В), в результаті чого відбувається розкриття циклу.
Лактонне кільце (В) може вступати до реакцій AE, AN (рис. 4).

Рис. 4. Реакційна здатність кумарина (бензо [d] пірон-2)
Для визначення реакційної здатності натрію 2-оксо-3(3-оксо-1-феніл-бутил)2Н-хромен-4-олату, що є похідним кумарину (рис. 5), було необхідно зробитити
розрахунок електронної густини за Хюккелем (метод Extended Hückel, Cemoffice
11.01.1), (табл. 3).
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Рис. 5. Квантово-хімічна структура варфарину
Таблиця 3
Квантово-хімічний розрахунок електронної густини варфарину за методом
Хюккеля
№ атома

Характеристика
атома

O(1)

O Carboxyl

Електронна
густина
-0.0571929

№ атома

Характеристика
атома

C(23)

C Alkane

Електронна
густина
-0.175139

C(2)

C Carbonyl

0.506509

O(24)

O Carbonyl

-0.531284

O(3)

O Carbonyl

-0.649321

H(25)

H

0.0243473

C(4)

C Alkene

-0.154402

H(26)

H

0.0206195

C(5)

C Alkene

0.232738

H(27)

H

0.0246231

C(6)

C Alkene

-0.0657253

H(28)

H

0.0285081

C(7)

C Alkene

-0.0293543

H(29)

H

0.0236734

C(8)

C Alkene

-0.0876774

H(25)

H

0.0230876

C(9)

C Alkene

-0.0333261

H(26)

H

0.0253645

C(10)

C Alkene

-0.100878

H(27)

H

0.0232791

C(11)

C Alkene

0.247738

H(28)

H

0.0252077

O(12)

O Enol

Na(13)
C(14)

C Alkane

-0.756492

H(29)

H

0.0236734

0.885653

H(30)

H

0.0230876

0.0041614

H(31)

H

0.0253645

C(15)

C Alkene

0.109127

H(32)

H

0.0252731

C(16)

C Alkene

-0.069372

H(33)

H

0.0252077
0.0244029

C(17)

C Alkene

-0.0295432

H(34)

H

C(18)

C Alkene

-0.0835394

H(35)

H

0.0515265

C(19)

C Alkene

-0.0280886

H(36)

H

0.0534479

C(20)

C Alkene

-0.0762487

H(37)

H

0.0434837

C(21)

C Alkane

-0.106608

H(38)

H

0.0653894

C(22)

C Carbonyl

0.504039

H(39)

H

0.0652323
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Рис. 6. Реакційна здатність натрію 2-оксо-3 (3-оксо-1-феніл-бутил)
-2Н-хромен-4-олату
Квантово-хімічний розрахунок натрію 2-оксо-3(3-оксо-1-феніл-бутил)-2Н-хромен4-олату дав змогу визначити реакційну здатність цієї сполуки до реакцій AE, AN, SR, SE,
а також взаємодію вивчаємої сполуки з нуклеофільними реагентами (рис. 6).
Висновки
1. Експериментально одержано УФ-спектри варфарину у розчинниках різної
полярності (вода очищена, 95%-й етанол, розчин кислоти хлоридної (0,1 М),
розчин кислоти сульфатної (0,1 М), розчин натрію гідроксиду (0,1 М), хлороформ,
ацетонітрил та циклогексан) і досліджено їхні характеристики з метою встановлення
характеру спостерігаємих смуг вбирання та їх залежності від будови досліджуваної
сполуки.
2. Встановлено, що електронні спектри вбирання варфарину характеризуються
трьома смугами вбирання в межах 201–241 нм, 270–289 нм та 306–319 нм. Перша
смуга типу ¹La виявляє коливальну структуру, друга є ¹Lb-смугою, яка зумовлена
дозволеними переходами електронів бензольних циклів в молекулі варфарину. Третя
смуга є результатом р–π-супряження бензольного та піранового циклів.
3. Дані щодо характеру спостерігаємих смуг вбирання варфарину у розчинниках
різної полярності та електронна будова досліджуваної речовини дають змогу зробити
висновок, що основним фармакофором її є родоначальний єнон H2C CH C O .
4. Розрахунки електронної густини молекули варфарину дали
змогу встановити його квантово-хімічну структуру та визначити реакційну здатність
кожного атома його молекули.
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АННОТАЦИЯ
Лекарственный препарат варфарин – антикоагулянт непрямого действия из группы кумаринов,
является конкурентным антагонистом витамина К.
С целью разработки оптимальных условий химико-токсикологического анализа мы выявляли
фрагменты молекулы варфарина, обусловливающие полосы поглощения электронного спектра
исследуемого соединения (хромофор) и частично его фармакологическое действие (фармакофор).
Были изучены спектры в воде очищенной, 95%-м этаноле, 0,1 М растворе соляной кислоты, 0,1 М
растворе серной кислоты, 0,1 М растворе натрия гидроксида, хлороформе, ацетонитриле и циклогексане.
В противоположность 4-оксикумарину, в спектре варфарина не происходит раскола λмакс
незамещенного кумарина при 274 нм на два максимума, вследствие чего на спектральной кривой
наблюдаются только две или три полосы поглощения. Исключением являются щелочные растворы
варфарина, где происходит образование солей о-оксикоричных кислот.
Учитывая электронную структуру варфарина и полярность использованных растворителей сделан
вывод, что первая полоса поглощения электронных спектров исследуемого вещества обусловлена π→π*переходами электронов, характерными для фенольного радикала молекулы, а колебательная структура
подтверждает ее соответствие ¹La-полосе. Вторая полоса соответствует разрешенному переходу π→π*
электронов в бензольном цикле и ее следует отнести к ¹Lb-полосе. Максимумы третьей полосы возникли
в результате р–π-сопряжения бензольного цикла молекулы варфарина с группировкой родоначального
хромофора енона, т. е. эта цепь сопряжения совпадает с фармакофором или является его частью. По
данным квантово-химических расчетов электронной плотности по методу Хюккеля с использованием
программы Chemoffice 11 (оптимизация ММ 2) установили, что реакции SE в первую очередь будут
протекать по С10, а уже потом по С8 бензольного кольца. Нуклеофильной атаке подвергнется лактонное
кольцо, в результате чего раскрывается цикл. Лактонное кольцо может вступать в реакции AE, AN.
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OF COUMARIN
PAR T V
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ABSTRACT
The drug warfarin – indirect anticoagulants of the coumarin group, is a competitive antagonist of vitamin К.
To develop the optimum conditions of chemical-toxicological analysis we discovered fragments of the
molecule warfarin, causing the absorption band of the electronic spectrum of the test compound (chromophore)
and partly its pharmacological action (pharmacophore). Spectra were studied in the purified water, 95%
ethanol, 0.1 M hydrochloric acid solution, 0.1 M sulfuric acid solution, 0.1 M solution of sodium hydroxide,
chloroform, acetonitrile, and cyclohexane.
Experience will help develop the optimal conditions of chemical-toxicological analysis of warfarin
and identification of the molecule causes the appearance of maxima (chromophore) and partly its
pharmacological action (pharmacophore). In contrast of 4-oxycoumarin, in the spectrum of warfarin does
not occur splitting λmaks of unsubstituted coumarin at 274 nm at two peaks, resulting in the spectral curve
observed only two or three absorption bands. Exceptions are alkaline solutions of warfarin, where formed
of salts - cinnamic acids.
Considering the electronic structure of warfarin and polarity of solvents used we must be concluded that
the first absorption band of the electronic spectra of the test substance caused π→π*-electron transitions. It
characteristic of the phenolic radical of molecule. The vibrational structure confirms its compliance of the
¹La-band. The second band corresponds to an allowed transition π→π* electrons in the benzene ring, and it
should be attributed to ¹Lb-band. Highs third band emerged from the p–π-conjugation of the benzene ring of
warfarin molecule with the group of the parent chromophore of enone (this coincides with the conjugation
chain pharmacophore or a part of it). According to quantum-chemical calculations of the electron density on
the Hückel method using the program Chemoffice 11 (MM optimization 2) found that reaction SE will primarily
flow through C10 and then later on C8 benzene ring. At undergo nucleophilic attack lactone ring, whereby the
disclosed cycle. The lactone ring may react AE, AN.
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СИНТЕЗ ТА ПРОТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ 4-АМІНО-5-(4ТРЕТБУТИЛФЕНІЛ)-4Н-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ТІОЛУ
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За останніми даними ВООЗ [1], однією з найсерйозніших загроз у сучасному світі
для здоров’я і життя людей є проблема стійкості мікроорганізмів до протимікробних
лікарських засобів. У зв’язку з підвищенням резистентності мікроорганізмів навіть
незначні інфекції і травми можуть мати тяжкі наслідки. Тому в органічному синтезі
зараз досить актуальне питання – створення нових ефективних протимікробних
лікарських засобів.
Важливе місце в сучасній медичній практиці займають похідні 1,2,4-триазолу
(флуконазол, ітраконазол, тразодон, рибавірин та ін.), що виявляють фунгіцидну,
протимікробну, анксіолітичну, гіпотензивну, спазмолітичну, противірусну дію тощо
[2, 3, 4].
Наявність великої кількості даних про біологічну дію похідних 1,2,4-триазолу
дає змогу розглядати цей клас органічних сполук як один з найперспективніших у
плані одержання нових лікарських засобів. Однак, в джерелах літератури відсутня
інформація щодо синтезу та біологічної дії похідних 4-аміно-5-(4-третбутилфеніл)4Н-1,2,4-триазол-3-тіолу.
Метою нашої роботи є синтез нових сполук – похідних 4-аміно-5-(4третбутилфеніл)-4Н-1,2,4-триазол-3-тіолу, дослідження їхніх протимікробних
властивостей та встановлення деяких закономірностей залежності «структура – дія».
Матеріали та методи дослідження
Температуру плавлення вивчали на автоматичному приладі для визначення
температури плавлення Opti Melt Stanford Research Systems MPA 100 (США).
Елементний склад нових сполук встановлено на елементному аналізаторі
Elementar Vario Lcube (CHNS) (Німеччина), стандарт – сульфаніламід.
Хромато-мас-спектрометричні дослідження виконували на приборі LC MS:
Agilent 1260 Infinity HPLC System; Agilent 6120 (США) з іонізацією в електроспреї
(ESI); Open LAB CDS Software.
1
H-ЯМР-спектри було знято на приборі Varian Mercury VX-200 (1 H, 200 MHz)
(США) в ДМСО-d6 з внутрішнім стандартом тетраметилсиланом та розшифровано
за допомогою ADVASP (tm) Analyzer program (Umatek International Inc.).
Чутливість мікроорганізмів до нових синтезованих сполук визначали методом
серійних розведень відповідно до методичних вказівок [5] на кафедрі мікробіології,
вірусології та імунології Запорізького державного медичного університету під
керівництвом д-ра мед. наук Камишного О. М. Під час досліджень з вихідної
концентрації препарату (1 мг/мл) готували низку двократних серійних розведень
препарату у бульйоні Мюллер-Хінтона в об’ємі 1 мл, після чого додавали у кожну
пробірку по 0,1 мл мікробної суспензії (106 мікробних клітин/мл).
Мінімальну інгібуючу концентрацію (МІК) визначили за відсутністю видимого
росту в пробірці з мінімальною концентрацією препарату, мінімальну бактерицидну/
© Колектив авторів, 2014
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фунгіцидну концентрацію (МБцК/МФцК) – за відсутністю росту на агарі, після
висіву в прозорих пробірках. Як розчинник сполук у дослідженнях використовували
диметилсульфоксид.
Для первинного скринінгового дослідження синтезованих речовин
застосовували еталонні тест-культури як грампозитивних, так і грамнегативних
бактерій, що належать до різних за морфофізіологічними властивостями клінічно
значущих груп збудників інфекційних захворювань. Як набір стандартних тестштамів взято Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922,
Pseudomоnas aeruginosaе ATCC 27853, Candida albicans ATCC885-653. Усі тестштами отримано з бактеріологічної лабораторії ДУ «Запорізький обласний
лабораторний Центр держаної санітарно-епідеміологічної служби України». Як
контроль протимікробної активності сполук відносно досліджуваних штамів
мікроорганізмів застосовували 0,05%-й розчин хлоргексидину («Фаргомед»,
Україна). Додатково робили контроль поживних середовищ і розчинника за
допомогою загальноприйнятих методик [5].
Результати дослідження та обговорення
Як вихідну речовину застосовано 4-аміно-5-(4-третбутилфеніл)-4Н-1,2,4триазол-3-тіол (IV), який було одержано циклізацією 2-(4-третбутилбензоїл)
гідразинкарботіоату калію (III) в середовищі гідразин гідрату (рис. 1) [2, 4, 6].
Сполуки I та II було ресинтезовано за загальноприйнятими методами [2, 3, 4] з
константами, що відповідають даним літератури.
Наступним етапом нашої роботи було одержання 2-(4-аміно-5-(4-третбутилфеніл)4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)оцтової кислоти (V) шляхом взаємодії вищезазначеного
тіолу (IV) з 2-хлороцтовою кислотою в присутності еквівалентої кількості калій
гідроксиду (рис. 1) [2, 6, 7].
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Рис. 1. Схема синтезу 2-(4-аміно-5-(4-третбутилфеніл)-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)
оцтової кислоти
Нами вивчено реакції утворення солей 2-(4-аміно-5-(4-третбутилфеніл)-4Н1,2,4-триазол-3-ілтіо)оцтової кислоти із органічними (метиламін, моноетаноламін,
морфолін, піперидин) та неорганічними (NH4OH, NaOH, KOH) основами, а також
із оксидами (CaО, MgО) (рис. 2), та встановлено їхні фізико-хімічні параметри
(табл. 1).
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Таблиця 1
Фізико-хімічні характеристики синтезованих сполук
Сполука

Вихід,
%

Тпл, °C

Формула

I

81

*1

С12H16O2

II

98

*2

C11H16ON2

III

79

67–69

C12H15ON2S2K

IV

78

216–218

C12H16 N4S

V

68

169–171

C14H18N4O2S

VIa

87

> 360

C14H17N4O2SK

VIb

82

> 360

C14H17N4O2SNa

VIc

75

149–151

C14H21N5O2S

VId

81

> 360

C28H34N8O4S2Mg

VIe

79

> 360

C28H34N8O4S2Cа

VIIa

91

185–187

С16H25N5O3S

VIIb

78

131–133

C15H23N5O2S

VIIc

92

161–163

C18H27N5O3S

VIId

83

163–165

C19H29N5O2S

С

Обчислено
Знайдено, %
H
N

74,94

8,39

–

68,75
68,55
47,06
46,96
58,04
58,14
54,88
54,77
48,81
48,76
51,21
51,15
51,99
52,10
52,97
52,90
51,68
51,59
52,30
52,39
53,39
53,46
54,94
55,09
58,28
58,17

8,33
8,29
4,90
4,89
6,49
6,41
5,92
5,89
4,97
4,95
5,22
5,20
6,54
6,53
5,36
5,34
5,23
5,20
6,86
6,88
6,87
6,89
6,92
6,89
17,89
17,85

14,58
14,41
9,15
9,10
22,56
22,60
18,29
18,21
16,26
16,20
17,06
17,02
9,91
9,93
17,66
17,62
17,23
17,19
19,06
19,09
20,75
20,79
17,80
17,75
7,47
7,43

S
–
–
20,92
20,87
12,91
12,87
10,47
10,51
9,31
9,29
9,77
9,29
21,65
21,63
10,09
10,04
9,84
9,82
8,73
8,69
9,50
9,53
8,15
8,13
8,19
8,22

П р и м і т к а. * – Синтез та фізико-хімічні властивості відмічених сполук описано раніше:
*1 – для цієї сполуки описана температура кипіння 122–124 °C [8]; *2 – для цієї сполуки описана
температура плавлення 120–127 °C [9].
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ІЧ-спектр сполуки метиламонію 2-(4-аміно-5-(4-третбутилфеніл)-4Н-1,2,4триазол-3-ілтіо)ацетат (VIIb) характеризується смугами поглинання – C-S-групи при
688 см-1, третбутилового радикала – при 1 220 см-1. Також наявні характерні для цього
класу симетричні (1 377 см-1) та асиметричні (1 574 см-1) коливання карбоксильної
групи, а також сигнали аміногрупи при 3 321 см-1.
Аналіз 1Н ЯМР-спектру сполуки 2-(4-аміно-5-(4-третбутилфеніл)-4Н1,2,4-триазол-3-ілтіо)оцтової кислоти (V) виявив наявність хімічних зсувів
протонів метильних груп третбутилфенілового радикала, які резонують у
вигляді однопротонного синглета при 1,30 ppm. Протони фенілового замісника
характеризуються двопротонними дублетами при 7,50 та 7,95 ppm. Сигнали
протонів аміногрупи, пов’язаної з триазоловим циклом, виявляються у вигляді
однопротонного синглета при 6,25 ppm, а протони метиленової групи резонують у
вигляді двопротонного синглета при 3,60 ppm. Протон карбоксильної групи резонує
у вигляді синглета при 10,88 ppm.
Експериментальна частина
Метил-4-(третбутил)бензоат (I). До 0,1 моль 4-трет-бутилбензойної кислоти
додають 100 мл метилового спирта та як каталізатор 2 мл сульфатної кислоти.
Перемішують та нагрівають до кипіння на водяній бані протягом 4 год. Далі
охолоджують, додають 200 мл дистильованої води та нейтралізують натрію
гідрокарбонатом до рН = 7. Нижній шар ефіру розділяють. Синтезована сполука
являє собою олію світло-жовтого кольору.
4-(третбутил)бензогідразид (II). До 0,08 моль сполуки (I) у 50 мл метилового
спирта додають 8,82 мл гідразин гідрату. Суміш нагрівають до кипіння на водяній
бані протягом 4 год. Одержаний розчин випаровують. Синтезована сполука являє
собою кристалічну речовину світло-рожевого кольору. Для аналізу сполуку
перекристалізовують із води.
2-(4-третбутилбензоїл)гідразинкарбодитіоат калію (III). Розчиняють 0,07 моль
сполуки (II) у 200 мл 9%-го розчину калію гідроксиду в н-бутанолі. Нагрівають до повного
розчинення. Охолоджують та перемішують на крижаній бані. Далі по краплям додають
1,5 моль дисульфіду карбону та залишають перемішуватися протягом 14 год. Одержаний
осад відфільтровують. Синтезована сполука являє собою кристалічну речовину світложовтого кольору. Для аналізу сполуку перекристалізовують із ізопропанолу.
4-аміно-5-(4-третбутилфеніл)-4Н-1,2,4-триазол-3-тіол (IV). До 0,01 моль
сполуки (III) додають 0,02 моль гідразин гідрату. Кип’ятять протягом 5 год. Далі
розчин охолоджують та нейтралізують 20%-м розчином хлоридної кислоти до рН = 7.
Утворений осад відфільтровують. Синтезована речовина являє собою кристалічну
речовину білого кольору. Для аналізу сполуку перекристалізовують із н-бутанолу.
2-(4-аміно-5-(4-третбутилфеніл)-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)оцтова
кислота
(V). До розчину 0,01 моль сполуки (IV) у 50 мл ізопропанолу додають 0,01 моль калію
гідроксиду, попередньо розчиненого в мінімальній кількості дистильованої води.
Нагрівають до повного розчинення тіолу (IV) та додають 0,01 моль 2-хлороцтової
кислоти. Нагрівають до кипіння на водній бані протягом 5 год. Одержаний розчин
фільтрують, фільтрат випаровують. Синтезована сполука являє собою кристалічну
речовину білого кольору. Для аналізу сполуку перекристалізовують із н-бутанолу.
Амонію
2-(4-аміно-5-(4-третбутилфеніл)-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетат,
2-гідроксиетанамоній 2-(4-аміно-5-(4-третбутилфеніл)-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)
ацетат, метиламонію 2-(4-аміно-5-(4-третбутилфеніл)-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)
ацетат, морфолін-4-іум(4-аміно-5-(4-третбутилфеніл)-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)
ацетат,
піперидин-2-(4-аміно-5-(4-третбутилфеніл)-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)
ацетат (VIс, VIIa, VIIb, VIIc, VIId).
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А. 0,01 моль кислоти V розчиняють у 10 мл ізопропанолу та додають 0,01 моль
водного розчину амоніаку, моноетаноламіну, метиламіну, морфоліну або піперидину.
Утворений осад відфільтровують. Синтезовані сполуки являють собою білі
(VIс, VIIa, VIIb, VIIc) та жовту (VIId) кристалічні речовини. Для аналізу сполуки
перекристалізовують із н-бутанолу (VIс, VIIa, VIIb), ізопропанолу (VIIc), ацетону
(VIId).
Калію2-(4-аміно-5-(4-третбутилфеніл)-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетат,
натрію 2-(4-аміно-5-(4-третбутилфеніл)-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетат (VIа та
VIb).
Б. 0,01 моль кислоти V розчиняють у 10 мл дистильованої води та додають
0,01 моль калію гідроксиду або натрію гідроксиду. Одержані розчини випаровують.
Синтезовані сполуки являють собою білі кристалічні речовини. Для аналізу сполуки
перекристалізовують із ізопропанолу.
Магнію біс 2-(4-аміно-5-(4-третбутилфеніл)-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетат,
кальцію біс 2-(4-аміно-5-(4-третбутилфеніл)-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетат
(VId та VIе).
В. 0,01 моль кислоти V розчиняють у 10 мл дистильованої води та додають
0,005 моль магнію оксиду або кальцію оксиду. Кип’ятять до рН = 7. Осад
відфільтровують. Синтезовані сполуки являють собою білі кристалічні речовини.
Таблиця 2
Результати протимікробної та протигрибкової дії синтезованих сполук
Протигрибкова
активність

Протимікробна активність
Сполука

E. coli

S. aureus

МІК,
мкг/мл

МБцК,
мкг/мл

Хлоргексидин

–

IV

62,5

P. aeruginosae

МІК,
мкг/мл

МБцК,
мкг/мл

МІК,
мкг/мл

МБцК,
мкг/мл

25,0

–

62,5

3,9

18,8

–

7,8

62,5

C. albicans
МІК,
мкг/мл

МФцК,
мкг/мл

200

–

10,4

125

15,6

62,5

V

62,5

125

3,9

31,25

62,5

62,5

62,5

62,5

VIa

62,5

125

3,9

15,6

62,5

62,5

31,25

62,5

VIb

62,5

125

3,9

15,6

62,5

62,5

31,25

62,5

VIc

62,5

125

3,9

7,8

62,5

125

62,5

62,5

VId

62,5

125

1,8

3,9

62,5

62,5

31,25

62,5

VIe

125

250

3,9

62,5

62,5

125

31,25

62,5

VIIа

125

125

1,8

7,8

62,5

62,5

31,25

31,25

VIIb

62,5

125

1,8

3,9

62,5

125

31,25

62,5

VIIc

62,5

125

3,9

62,5

62,5

62,5

62,5

62,5

VIId

62,5

125

3,9

125

62,5

125

62,5

62,5

Як випливає з табл. 2, МІК для E. coli в середньому дорівнювала 73,86 мкг/мл,
МБцК – 130,68 мкг/мл, для S. аureus МІК – 3,33 мкг/мл, МБцК – 31,24 мкг/мл, що
перевищує показники еталонного препарату у сполук IV, VIa, VIb, VIc, VId, VIIа, VIIb,
для P. aeruginosae МІК – 62,5 мкг/мл, МБцК – 90,91 мкг/мл, що також перевищує
показники еталонного препарату у всіх досліджуваних сполук. Мінімальна
фунгістатична активність в середньому дорівнює 41,19 мкг/мл, МФцК – 59,66 мкг/мл.
В результаті дослідження встановлено, що сполука 2-гідроксиетанамонію
2-(4-аміно-5-(4-третбутилфеніл)-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетат (VIIa) здатна
пригнічувати ріст штамів E. coli, S. aureus, P. aeruginosae та C. albicans. Відсутність
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в молекулі моноетаноламонієвого радикала призводить до зниження протигрибкової
активності відносно C. аlbicans у всіх сполук. Проте, введення в молекулу катіонів
Mg2+ або метиламонію дещо підвищує антимікробну дію відносно S. аureus. Поява
в молекулі катіону Са2+ призводить до зниження протимікробної дії відносно E. сoli
та P. аeruginosae, а наявність у молекулі катіону NH4+ або піперидинію підвищує
резистентність P. аeruginosae до вивчаємих сполук.
Серед активних сполук також слід зазначити метиламонію 2-(4-аміно-5-(4третбутилфеніл)-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетат (VIIb) та магнію біс 2-(4-аміно5-(4-третбутилфеніл)-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетат (VId), які виявили
протимікробну активність щодо S. aureus.
Висновки
1. Запропоновано оригінальні методи синтезу похідних 4-аміно-5-(4третбутилфеніл)-4Н-1,2,4-триазол-3-тіолу.
2. Дослідження дало змогу виявити перспективні сполуки (VIa, VIb, VIc, VId,
VIIa, VIIb), які за силою протимікробної дії перевершують еталон порівняння
хлоргексидин.
3. Виходячи з результатів дослідження, встановлено деякі закономірності
залежності «структура–дія».
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СИНТЕЗ И ПРОТИВОМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДНЫХ
4-АМИНО-5-(4-ТРЕТБУТИЛФЕНИЛ)-4Н-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ТИОЛА
Ключевые слова: органический синтез, триазолы, противомикробная активность
АННОТАЦИЯ
Широкое и бесконтрольное применение антибактериальных и противомикробных лекарственных
средств среди населения привело к повышению резистентности у микроорганизмов. Поэтому даже
незначительные инфекции и травмы могут привести к серьезным последствиям.
Анализ современной литературы по органическому синтезу свидетельствует, что одним из наиболее
перспективных классов для получения новых лекарственных средств является класс производных
1,2,4-триазола. Этот класс химических соединений хорошо зарекомендовал себя в медицинской
практике вследствие широкого спектра биологического действия (противомикробное, гипотензивное,
спазмолитическое и др.) и малого количества побочных явлений.
Целью работы является синтез новых соединений – производных 4-амино-5-(4-третбутилфенил)4Н-1,2,4-триазол-3-тиола, исследование их противомикробных свойств и установление некоторых
закономерностей зависимости «структура–действие».
Объектами исследования были соли – производные 4-амино-5-(4-третбутилфенил)-4Н-1,2,4триазол-3-тиола. В ходе работы были проведены элементный анализ, хромато-масс-спектрометрические
исследования, 1Н-ЯМР-спектроскопия, описаны методы синтеза и изучена противомикробная
активность исследуемых соединений.
В результате проведенных исследований были предложены оригинальные методы синтеза
производных 4-амино-5-(4-третбутилфенил)-4Н-1,2,4-триазол-3-тиола, выявлены перспективные
соединения, чья противомикробная активность превышала показатели эталонного препарата –
хлоргексидина, установлена некоторая закономерность «структура–действие».
I. Aksenova, A. Рanasenko, E. Knysh, N. Polishchuk
Zaporizhzhia State Medical University
SYNTHESIS AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF DERIVATIVES OF 4-AMINO-5-(4TERTBUTYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
Key words: organic synthesis, triazoles, antimicrobial activity
ABSTRACT
Wide and uncontrolled use of antibiotics and antimicrobial drugs among the population led to increase of
resistance of microorganisms. So even slight infections and injuries can lead to serious consequences.
Analysis of the current literature of organic synthesis showed that one of the most promising classes for
synthesis of new drugs is the class of 1,2,4-triazole.
This class of chemical compounds is well established in clinical practice owing to wide spectrum of
biological activities (antimicrobial, hypotensive, antispasmodic, etc.) and a small amount of side effects.
The aim of the work is the synthesis of new compounds – derivatives of 4-amino-5-(4-tertbutylphenyl)4H-1,2,4-triazole-3-thiol, investigation of their antimicrobial properties and establishment certain patterns of
dependence «structure–action».
Objects of investigations were the salt – the derivatives of 4-amino-5-(4-tertbutylphenyl)-4H-1,2,4triazole-3-thiol. During the work elemental analysis, chromatography-mass-spectrometric investigation,
1
H-NMR spectroscopy, the methods of synthesis and were carried out and was investigated the antimicrobial
activity of the test compounds.
Researches have established some dependence «structure–action» and have identified compounds whose
antimicrobial activity exceeded the indicators of the reference preparation – chlorhexidine.
In the result of researches original methods of synthesis derivatives of 4-amino-5-(4-tertbutylphenyl)-4H1,2,4-triazole-3-thiol was suggested, promising compounds which exhibit an antimicrobial action was revealed
and some regularity «structure–action» was installered.

		
68

Електронна адреса для листування з авторами: bruttik2@gmail.com

ФАРМАКОГНОСТИЧНІ, ФІТОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
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АНАТОМІЧНА БУДОВА ЛИСТЯ І КВІТОК ПЕРВОЦВІТУ ВЕСНЯНОГО
(PRIMULA VERIS L.)
Ключові слова: первоцвіт весняний, листя, квітки, анатомічна будова
Первоцвіт або примула (Primula L.) – рід родини первоцвітих (Primulaceae).
Назву латинською мовою – primus (перший) пов’язують з тим, що рослини цього роду
починають своє цвітіння відразу після того, як розтанув сніг, коли тільки проростає
перша трава. Відомо близько 500 видів роду, поширених по всій земній кулі, але,
переважно, в помірному поясі та в альпійському поясі гір. У країнах СНД росте
67 видів роду, в Україні – 9; найпоширеніший вид – первоцвіт весняний [1–4].
Первоцві́т весняни́й (Primula veris L., Primula officinalis Hill.) – багаторічна трав’я
ниста рослина родини первоцвітних 5–30 см заввишки з косим кореневищем, розеткою
прикореневого листя і квітконосними стрілками. Листя (5–20 см завдовжки) яйцеподібні
або довгасто-яйцеподібні, тупі, зморшкуваті, з хвилястим зарубчасто-виїмчастим
краєм, опушені або майже голі з вузькокрилатим черешком. Суцвіття зонтикоподібне,
однобічне, з обгорткою з лінійних листочків. Квітки правильні, зрослопелюсткові, на
квітконіжках. Чашечка п’ятигранна, розсічена на п’ять трикутних зубців, після цвітіння
здута. Віночок яскраво-жовтий, з довгою трубкою і п’ятизубчастим відгином. Тичинок
п’ять, маточка одна з верхньою зав’яззю, одним стовпчиком (коротким або довгим у
різних квітках) і головчастою приймочкою. Плід – яйцеподібна коробочка [6]. Цвіте
первоцвіт весняний з середини квітня до червня [1, 7, 8].
Росте первоцвіт весняний у мішаних лісах, на галявинах, серед чагарників.
Тіньовитривала рослина. Поширена у лісових і лісостепових районах, частіше
на Правобережжі, а також у Криму. Райони заготівель — Волинська, Рівненська,
Житомирська, Хмельницька, Вінницька, Київська, Полтавська, Чернігівська, Сумська
та Харківська області. Запаси сировини значні.
Первоцвіт весняний зростає по всій Європі (окрім крайньої півночі і півдня) [5].
Сировина офіцинальна в Угорській фармакопеї VІ [5].
Первоцвіт весняний – лікарська, вітамінна, харчова, медоносна, фарбувальна,
декоративна рослина [1, 6], має цілющі властивості і здавна відома у народній, а
пізніше і в офіційній медицині. З лікувальною метою використовують кореневища з
коренями, листя і квітки.
Кореневища з коренями використовують, в основному, як добрий відхаркувальний
засіб у разі захворювань легень й дихальних шляхів як у народній, так і офіційній
медицині. Квітки первоцвіту використовують переважно у народній медицині. Настій
квіток п’ють у разі гарячки, запалень горла і легень, головного болю, зокрема у
разі мігрені, неврозів та безсоння, прискореного серцебиття, як кровоочисний засіб
у випадках подагри, фурункулів, виразок та шкірних висипів. Зовнішньо настій
квіток використовують для промивання носа під час нежитю. Болгарські спеціалісти
рекомендують настій квіток у разі неврозів і безсоння [7]. У народній медицині
листя використовують для лікування гіпо- й авітамінозів. Вважають, що один лист
первоцвіту задовольняє добову потребу організму у вітаміні С, що робить його
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незамінним засобом у разі виснаження і недокрів’я. Порошок з сухого товченого листя
приймають за нестачі вітамінів в організмі, відсутності апетиту, хворобі ясен [8, 9].
Із листя і квіток первоцвіту готують потогінні й заспокійливі відвари, мазі від
екземи; порошком з сухого листя лікують цингу; відвареними у молоці коренями
лікують сухоти і лихоманку.
Молоде листя використовують для приготування супів, борщів, салатів, омлетів.
Листя первоцвіту мають приємний анісовий запах, їх дрібно ріжуть і додають до
м’ясних і овочевих страв. До салатів і овочевих страв додають також порошок
висушеного листя. У деяких країнах Європи первоцвіт культивують як салатну
рослину. В Англії молоде листя навесні їдять як салат, а корені вживають як прянощі.
У Німеччині сухі квітки первоцвіту додають до чаю, який має здатність зміцнювати
нервову систему [1, 10, 11].
У джерелах наукової літератури недостатньо інформації про дослідження
листя і квіток первоцвіту весняного, тому метою наших досліджень було вивчення
анатомічної будови цих органів рослини і встановлення їх діагностичних ознак.
Матеріали та методи дослідження
Для дослідження було використано листя і квітки первоцвіту весняного, заготовле
ного у травні 2013 р. на території Тернопільського району Тернопільської області.
Виготовлення та дослідження мікропрепаратів здійснювали за загальноприйнятими
методиками. Для мікроскопічних досліджень використовували рослинну сировину,
фіксовану в суміші гліцерин–етанол–вода (1:1:1) [12, 13]. Діагностичні мікроскопічні
ознаки фіксували за допомогою мікроскопа Granum за збільшення ×40, ×100, ×400
разів. Фотознімки робили за допомогою фотоапарата Sony DSC-W80.
Результати дослідження та обговорення
Лист. Черешок примули весняної довгий, крилатий. На поперечному розрізі добре
видно, що з нижнього боку черешок і видовжені вирости мають нерівномірно вигнуті
контури (рис. 1, 1, 2), а верхній бік – плаский, рівний. Ділянки кутової коленхіми
містяться з нижнього боку черешка і у його виростах. Паренхіма широкопросвіта,
ближче до центру листа клітини збільшуються за розміром. Центральний пучок
великий, підковоподібної форми: ксилема вузькопросвіта, розсіяна, флоема –
дрібноклітинна (рис. 1, 1 б), шар склеренхіми, що оточує головний пучок 5–6-рядний,
оболонки здерев’янілі, слабо потовщені (рис. 1, 1 а). Клітини навколо пучка мають
здавлені оболонки. У крилоподібних виростах міститься по два додаткових дрібних
пучки округлої форми (рис. 1, 2).

Рис. 1. Черешок листа примули весняної:
1 – головна жилка, а – склеренхіма, б – ксилема;
2 – фрагмент крикрилоподібного виросту
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Рис. 2. Лист примули весняної:
1 – поперечний розріз; 2 – головна жилка; 3 – епідерма з трихомами

На поперечному розрізі лист ізолатерального типу, складається з однорідного
губчастого мезофілу (рис. 2, 1). Клітини мезофілу розташовані достатньо щільно,
ближче до краю клітини збільшуються за розмірами.

Рис. 3. Епідерма листа первоцвіту весняного
Верхня: 1 – між жилками; 2 – над жилкою; 3 – біля жилки. Нижня: 4 – між жилками; 5 –
скупчення продихів; 6 – над жилкою; 7 – слизові клітини. Трихоми: 8 – залозисті волоски,
а – 3-клітинний зі здутою базальною клітиною, б – 3–5-клітинні з короткою базальною
клітиною, в – 2-клітинний
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Головна жилка в обрисах трикутна: з верхнього боку увігнута, з нижнього – має
значний виріст (рис. 2, 2). Головна жилка має один центральний пучок, що за формою
і будовою відповідає вищеописаному (рис. 2, 2) і два маленькі округлі пучки, що
розташовуються на незначній однаковій відстані від головного. Клітини епідерми
великі, вкриті шаром кутикули, їх підстеляє шар паренхіми з рідкими хлоропластами,
перші 2–3 ряди мають злегка потовщені оболонки (рис. 2, 3).
Клітини верхньої епідерми листа паренхімні, з тонкими сильно звивистостінними
оболонками (рис. 3, 1), над жилкою – звужені, прямостінні, із загостреними або
притупленими кінцями (рис. 3, 2), біля жилки – ширші, прямостінні, зі слабко
потовщеними оболонками і прямими порами (рис. 3, 3).
Нижня епідерма листа (рис. 3, 4–6) складається також з паренхімних звивистостінних
клітин. Продихи великі, овальні – містяться з обох боків, з нижнього їх більше. Для
нижньої епідерми характерне таке розташування продихів: зустрічаються ділянки, де
продихи скупчені, вони чергуються з ділянками де продихів багато і вони віддалені
одне від одного більш-менш рівномірно. Тип продихового апарата аномоцитний.
Над жилкою клітини видовжені, прямостінні із загостреними кінцями. Серед клітин
епідерми містяться клітини-ідіобласти зі слизом (реакція з метиленовим синім)
(рис. 3, 7), які не відрізняються від основних клітин розмірами і формою.
Листова пластинка та черешок з обох боків густо опушені залозистими волосками,
з нижнього – волосків більше. Трихоми відрізняються довжиною, кількістю клітин
ніжки, їхньою формою (рис. 3, 8 а–в): 3-клітинні волоски можуть мати велику,
здуту, колбоподібну базальну клітину, друга клітина ніжки і клітина голівки часто
спадаються; інші 3–5-клітинні волоски мають коротку розширену базальну клітину,
дві видовжені клітини та верхню, що спадається, голівка невелика, округла, оболонки
клітин потовщені; рідше зустрічаються невеликі 2-клітинні волоски з 1-клітинною
ніжкою і шароподібною великою голівкою.
Квітка.
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Рис. 4. Квітка. Чашечка
Внутрішня епідерма: 1 – опушення зубчика чашечки; 2 – епідерма в основі.
Зовнішня епідерма: 3 – загальний вид; 4 – паренхімні клітини; 5 – видовжені
клітини з прямими порами; 6 – складчаста кутикула; 7 – слизові клітини

Клітини внутрішньої епідерми зубчиків чашолистика дрібні, паренхімні, вузькі,
видовжені, зі слабо звивистими оболонками (рис. 4, 1). Нижче клітини більші
за розмірами, звивистостінні (рис. 4, 2). Продихи округлі, зустрічаються рідко.
З внутрішнього боку клітини вздовж зубчиків також дрібні, паренхімні, вузькі,
видовжені, зі слабо звивистими оболонками (рис. 4, 3), але серед них зустрічаються
майже округлі або 4-кутні клітини (рис. 4, 4), нижче клітини мають потовщені
оболонки з прямими порами (рис. 4, 5). Епідерма вкрита шаром складчастої кутикули
(рис. 4, 6). Як і в листі, у клітинах чашолистиків містяться слизові клітини (рис. 4,
7). Їх багато, розташовані поодиноко, інколи невеликими групами. Чашолистики
густо опушені залозистими волосками, описаними вище, причому більш видовжені
волоски зустрічаються частіше.

Рис. 5. Квітка. Віночок
Внутрішня епідерма: 1 – основи; 2 – трубки; 3 – відгину. Зовнішня епідерма: 4 –
трубки; 5 – відгину; 6 – сосочки
73

Внутрішня епідерма в основі трубки віночка складається з паренхімних, дрібних
клітин неправильної форми (4-кутні, багатокутні), що мають тільки прямостінні
оболонки (рис. 5, 1), клітини трубки видовжені, прямостінні, дещо відрізняються
за розмірами (рис. 5, 2). Епідерма відгину віночка сосочкоподібна (рис. 5, 3, 6).
Зовнішня епідерма трубки віночка утворена значно видовженими прямостінними
тонкостінними клітинами (рис. 5, 4), відгину – багатокутними, тонкостінними
клітинами з петлеподібними тонкими оболонками (рис. 5, 5). Сосочки зовнішньої
епідерми конусоподібні, спрямовані вгору (рис. 5, 6).
Висновок
На основі мікроскопічного аналізу встановлено основні діагностичні анатомічні
ознаки листя та квіток первоцвіту весняного, які будуть використані у разі складання
проектів методик контролю якості (МКЯ) на нову лікарську сировину «Первоцвіту
листя» та «Первоцвіту квітки».
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЛИСТЬЕВ И ЦВЕТКОВ ПЕРВОЦВЕТА
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АННОТАЦИЯ
Первоцвет весенний (Primula veris L., Primula officinalis Hill.) – многолетнее травянистое растение
с коротким корневищем и шнуровидными корнями. Листья прикорневые, продолговато-яйцевидные,
морщинистые. Цветки правильные, ярко-желтые, располагаются на безлистной цветочной стрелке,
образовывая поникающее зонтиковидное соцветие. Плод – яйцевидная коробочка. Первоцвет весенний
имеет значительные запасы сырья.
Корневища с корнями первоцвета весеннего используют как отхаркивающее средство, цветки – при
мигрени, неврозах и бессоннице, тахикардии; листья – при гипо- и авитаминозе С.
Целью наших исследований было изучение анатомического строения листьев и цветков первоцвета
весеннего и определение их диагностических признаков.
Микроскопический анализ осуществляли с помощью микроскопа «Granum». Микрофотосъемка
сделана фотокамерой Sony DSC-W80.
Исследованиями установлено: лист – черешок длинный, крылатый, на поперечном срезе с нижней
стороны черешка видны удлинненые выросты, верхняя сторона – ровная. Центральный пучок большой,
подкововидной формы. В крыловидных выростах расположены мелкие пучки. Лист изолатерального
типа, состоит из однородного губчастого мезофила.
Клетки верхней эпидермы листа паренхимные, с тонкими сильно извилистыми оболочками; нижняя
эпидерма состоит из паренхимных извилистых клеток. Устьица большие, овальные, расположены с
обеих сторон. На нижней эпидерме их больше. Тип устичного аппарата – аномоцитный. Среди клеток
эпидермы расположены клетки-идиобласты со слизью.
Листовая пластинка и черешок густо опушены железистыми волосками, с нижней стороны их
больше.
Цветок – клетки внутренней эпидермы зубчиков чашелистика мелкие, паренхимные, узкие, со слабо
извилистыми оболочками. Нижние клетки больших размеров, извилистостенные. Устьица встечаются
редко. Эпидерма покрыта кутикулой. Чашелистики содержат много слизистих клеток. Чашелистики
опушены железистыми волосками.
Внутренняя эпидерма основы трубки венчика состоит из паренхимных мелких клеток неправильной
формы с прямостенными оболочками.
В результате микроскопического анализа установлены основные диагностические анатомичекие
признаки листьев и цветков первоцвета весеннего, которые будут использованы для идентификации
нового лекарственного сырья.
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АBSTRACT
Primula (Primula veris L., Primula officinalis Hill.) is a perennial herbaceous plant with a short rhizome
and threadlike roots. The leaves are radical, oblong-ovate, wrinkled. The flowers are regular, bright yellow,
located on the leafless flower-stock, forming the drooping umbel inflorescence. Fruit is an ovoid capsule.
Primula has a significant recourse value.
The plant has long been known in a folk medicine. It’s used also in scientific medical practice. The rhizome
with roots, leaves and flowers are used for treatment purposes.
The rhizomes with roots are used as an expectorant, the flowers – for migraine, nervousness and
insomnia, tachycardia; the leaves – for hypo-and avitaminosis of the vitamin C.
The aim of our research was to investigate the anatomical structure of the leaves and flowers of Primula
and determine their diagnostic features. Microscopic analysis was performed by the microscope «Granum».
Photomicrography was made by the camera Sony DSC-W80.
Leaf. The petiole is long, winged. On the cross section from the lower side of the petiole there are oblong
emergences, the upper side is smooth. The central vascular bundle is big of horseshoe shape. The winged
emergences contain small bundles.
The leaf is isolateral consists of a homogeneous spongy mesophyll.
Upper epidermal cells of the leaf are parenchymal with the thin strongly sinuous membranes; lower
epidermis consists of parenchymal sinuous cells. The stomata are large, oval, locate on the both sides. They
predominate on the lower epidermis. The type of stomata is anomocytic. The idioblast cells with mucus present
among the epidermal cells.
The leaf blade and petiole are densely pubescent with the glandular hairs. They predominate on the lower
side.
Flower. The cells of the inner epidermal from the cloves of sepal are small, parenchymal, narrow, with
slightly sinuous membranes. The lower cells are large, sinuous. Stomata present rare. The epidermis are covered
with cuticle. The cells of sepal contain a lot of mucous cells. The sepals are pubescent with glandular hairs.
The inner epidermis of the base of corolla tube consists of the parenchymal, small cells of irregular shape
with straight-wall membranes.
As a result of the microscopic analysis it has been established the main diagnostic anatomic features of the
leaves and flowers of Primula. These results will be used for the identification of new medicinal plant materials.
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розробЛЕННЯ підходів до стандартизації цмину піскового
(Helichrysum arenarium (L.) Moench.) в рослинних сумішах
Ключові слова: квітки цмину піскового, стандартизація, апігенін, багатокомпонентні
рослинні суміші, високоефективна рідинна хроматографія (ВЕРХ)
Упродовж останніх років в світовій фітотерапії спостерігається тенденція до
більш поширеного використання багатокомпонентних лікарських засобів рослинного
походження (БЛЗРП). На фармацевтичному ринку України зареєстровано та добре
зарекомендували себе більш ніж 200 полікомпонентних фітозасобів [1, 2]. Але
існуючі на сьогодні методики аналізу вищезазначених фітозасобів здебільшого не
відповідають сучасним фармакопейним вимогам, вони не є специфічними та не дають
можливості ідентифікації та визначення кількісного вмісту окремих компонентів
суміші.
Одним із перспективних напрямів подальшого удосконалення процедури
стандартизації багатокомпонентних фітозасобів є використання так званих
маркерних сполук або маркерів – речовин, присутність яких характерна лише для
окремої лікарської сировини. Впровадження методик якісного та кількісного аналізу,
заснованих на використанні маркерів, має не лише велике практичне значення, але й
суттєву наукову доцільність.
Одним із найпоширеніших компонентів, що застосовують для виготовлення
БЛЗРП, є квітки цмину піскового (Helichrysum arenarium (L.) Moench.), які успішно
використовують в медичній практиці як у вигляді монопрепаратів, так і у вигляді
складових частин БЛЗРП [1, 2]. Цій лікарській сировині притаманний широкий
спектр біологічної активності, зокрема жовчогінні, протизапальні, бактерицидні,
спазмолітичні та антиоксидантні властивості [3, 4, 5].
Враховуючи те, що флавоноїдна фракція зумовлює антиоксидантні властивості
рослини [6], вважалося за доцільне дослідити можливість використання флавоноїдів
як маркерних сполук для визначення цмину піскового в рослинних сумішах, зокрема
флавоноїда апігеніна, який є одним з мажоритарних компонентів цього класу
біологічно активних речовин (БАР) в цмині пісковому і, за даними літератури,
виявляє широкий спектр біологічної активності [4, 6–10].
Мета роботи – розроблення підходів до якісної та кількісної стандартизації квіток
цмину піскового в рослинних сумішах за вмістом флавоноїда апігеніна.
Матеріали та методи дослідження
Об’єктами дослідження слугували квітки цмину піскового в пачках по 50 г (ЗАТ
«Ліктрави», серії: 101111, 111211, 30212, 40212), квітки цмину піскового в пачках по
20 г (ЗАТ ФФ «Віола», серія 231110).
Також об’єктами дослідження були нижчезазначені суміші. Суміш із вмістом
квіток цмину піскового: квіток цмину піскового – 1 г, плодів глоду колючого – 1 г,
коренів алтеї лікарської – 1 г, коренів солодки голої – 1 г, коренів цикорію дикого – 1 г,
коренів кульбаби лікарської – 1 г, шишок хмелю – 1 г, трави кропиви собачої – 1 г,
листя та квіток глоду – 1 г, трави звіробою – 1 г, насіння льону – 1 г. Суміш без вмісту
цмину піскового: плодів глоду колючого – 1 г, коренів алтеї лікарської – 1 г, коренів
© А. В. Гудзенко, 2014
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солодки голої – 1 г, коренів цикорію дикого – 1 г, коренів кульбаби лікарської – 1 г,
шишок хмелю – 1 г, трави кропиви собачої – 1 г, листя та квіток глоду – 1 г, трави
звіробою – 1 г, насіння льону – 1 г.
Екстракцію біологічно активних речовин із досліджуваних об’єктів та аналіз
одержаних екстрактів з використанням методу високоефективної рідинної
хроматографії (ВЕРХ) здійснювали на хроматографі Shimadzu ser. 20 (Японія),
обладнаному діодно-матричним детектором, в таких умовах: колонка Phenomenex
Luna C18 (2) (250 мм × 4,6 мм, размір частинок 5 мкм), температура колонки –
35 °C, довжина хвилі детектування – 330 нм, швидкість потоку рухомої фази
– 1 мл/хв, об’єм введеної проби – 5 мкл. Як рухому фазу використовували
0,1%-ні розчини трифтороцтової кислоти у суміші води й ацетонітрилу (градієнтне
елюювання) [11].
Статистичне оброблення даних здійснювали, використовуючи t-критерій
Стьюдента [12].
Результати дослідження та обговорення
На рисунку наведено хроматограми розчину порівняння апігеніна (А) та екстракту
квіток цмину піскового (Б).
Як можна бачити, час виходу піка апігеніна у вищезазначених умовах становить
близько 33,3 хв. Цей пік присутній як на хроматограмі розчину порівняння апігеніна,
так і на хроматограмі екстракту квіток цмину піскового.
Вміст апігеніну в різних серіях квіток цмину піскового подано в таблиці.
Таблиця 1
Вміст апігеніна в досліджуваних препаратах квіток цмину піскового
Препарат цмину
піскового

Виробник,
№ серії

Квітки цмину піскового в ЗАТ «Ліктрави», серія 111211
пачці по 50 г
Те ж саме

Вміст апігеніна в перерахунку на
висушену сировину, %
0,1575 ± 0,0073

ЗАТ «Ліктрави», серія 101111

0,1570 ± 0,081

»

ЗАТ «Ліктрави», серія 30212

0,1657 ± 0,0085

»

ЗАТ «Ліктрави», серія 40212

0,1453 ± 0,0068

Квітки цмину піскового в ЗАТ ФФ «Віола», серія 081011
пачці по 20 г

0,1608 ± 0,0083

Згідно з даними, наведеними в таблиці, в усіх пробах було ідентифіковано та
кількісно визначено флавоноїд апігенін, вміст якого в досліджуваній сировині
знаходиться в межах від 0,1453 ± 0,0068% до 0,1657 ± 0,0085% в перерахунку на
висушену сировину.
А
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Рис. ВЕРХ-хроматограми досліджуваних розчинів:
А – розчину порівняння апігеніна; Б – екстракту квіток цмину піскового;
В – екстракту модельної суміші зі вмістом квіток цмину; Г – екстракту модельної
суміші без вмісту квіток цмину
За цих самих умов було проведено аналіз рослинної сировини, що найчастіше
входить до складу багатокомпонентних препаратів із вмістом цмину піскового, а
саме: плодів глоду колючого, коренів алтеї лікарської, коренів солодки голої, коренів
цикорію дикого, коренів кульбаби лікарської, шишок хмелю, трави кропиви собачої,
листя та квітки глоду, трави звіробою та насіння льону.
У джерелах доступної нам літератури дані про наявність апігеніна в іншій
досліджуваній сировині, окрім цмину піскового, відсутні. З метою перевірки
можливості стандартизації квіток цмину піскового у БЛЗРП за наявністю та вмістом
флавоноїду апігеніна, було вивчено можливість стандартизації квіток цмину піскового
у пристутності кожного з досліджуваних рослинних компонентів.
В результаті досліджень можна дійти висновку, що за наявністю та кількісним
вмістом апігеніна можливо стандартизувати квітки цмину піскового у сумішах з
усією вищенаведеною сировиною.
Для підтвердження можливості стандартизації квіток цмину піскового за
наявністю та вмістом апігеніна в присутності вищезазначеної сировини було
виготовлено суміші зі вмістом та без вмісту цмину піскового.
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Зазначені суміші було проаналізовано за розробленою хроматографічною
методикою. Хроматограми розчину порівняння апігеніна, екстракту квіток цмину
піскового та екстрактів зазначених сумішей наведено на рисунку.
Як можна бачити з рисунку, як на хроматограмі екстракту квіток цмину піскового (Б),
так і на хроматограмі рослинної суміші зі вмістом цмину (В) присутній пік апігеніна, тоді
як на хроматографі рослинної суміші без вмісту цмину піскового (Г) цей пік відсутній.
Таким чином, виходячи з одержаних даних, у рослинних сумішах, до складу яких
входять квітки цмину піскового, плоди глоду колючого, корені алтеї лікарської, корені
солодки голої, корені цикорію дикого, корені кульбаби лікарської, шишки хмелю, трава
кропиви собачої, листя та квітки глоду, трава звіробою та насіння льону, квітки цмину
піскового можна стандартизувати за наявністю та вмістом флавоноїду апігеніна.
Висновки
1. З використанням методу ВЕРХ розроблено методику, за якою можлива
стандартизація квіток цмину піскового в рослинних сумішах за наявністю та вмістом
флавоноїду апігеніна.
2. Досліджено можливість стандартизації цмину піскового за наявністю та
вмістом апігеніна в присутності плодів глоду колючого, коренів алтеї лікарської,
коренів солодки голої, коренів цикорію дикого, коренів кульбаби лікарської, шишок
хмелю, трави кропиви собачої, листя та квіток глоду, трави звіробою та насіння льону.
ЛІТЕРАТУРА
1. Довідник лікарських засобів, зареєстрованих в Україні станом на 01. 01. 2014 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: www.Pharma-center.kiev.ua
2. Справочник «Компендиум-2011 – лекарственные препараты» / Под ред. В. Н. Коваленко,
А. П. Викторова. – К.: Морион, 2011. – 2270 с.
3. Лікарські рослини: Енциклопедичний довідник / Відп. ред. Гродзінський А. М. – К.: Головна
ред. УРЕ, 1989. – 544с.
4. Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический состав, использование.
Семейство Asteraceae (Compositae) / Отв. ред. Соколов П. Д. – СПб.: Наука, 1993. – 351 с.
5. Radusiene J., Janulis V. Improvement of diversity, trade and conservation of medicinal and aromatic
plants // Medicina. – 2004. – V. 40, Iss. 8. – P. 705–709.
6. Sroka Z., Kuta I., Cisowski W., Dryś A. Antiradical activity of hydrolyzed and non-hydrolyzed extracts
from Helichrysi inflorescentia and its phenolic contents // Z. Naturforsch. – 2004. – V. 59, Iss. 5–6. – P. 363–367.
7. Clere N., Faure S., C.Martinez M. Anticancer properties of flavonoids: role in various stages of
carcinogenesis // Cardiovasc. Hematol. Agents Med. Chem. – 2011. – V. 9, Iss. 2. – P. 62–77.
8. Cushnie T., Lamb A. Antimicrobial activity of flavonoids // Int. J. Antimicrob. Agents. – 2005. – V. 26,
Iss. 5. – P. 343–356.
9. Sandhar H., Kumar B., Prasher S. et al. A review of phytochemistry and pharmacology of flavonoids //
Int. Pharm. Sci. – 2011. – V. 1. – P. 25–41.
10. Shukla S., Gupta S. Apigenin: a promising molecule for cancer prevention. // Pharm. Res. – 2010. –
V. 27, Iss. 6. – P. 962–978.
11. Гудзенко А. В. Разработка методики стандартизации коры дуба в растительных смесях по
содержанию эллаговой кислоты с использованием метода ВЭЖХ // Вопросы биол., мед. фарм. химии.
– 2013. – № 10. – С 9–12.
12. Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Статистические методы в медико-биологических
исследованиях с использованием Excel. – К.: Морион, 2000. – 320 с.
Надійшла до редакції 10. 09. 2014.

80

А. В. Гудзенко
ГУ «Институт фармакологии и токсикологии НАМН Украины», г. Киев
Разработка подходов к стандартизации бессмертника песчаного
(Helichrysum arenarium (L.) Moench.) в растительных смесях
Ключевые слова: цветки бессмертника песчаного, стандартизация, апигенин, многокомпонентные
растительные смеси, высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ)
АННОТАЦИЯ
Определен маркер, по наличию и количественному содержанию которого возможна качественная
и количественная стандартизация в растительных смесях цветков бессмертника песчаного. В качестве
маркера бессмертника песчаного может использоваться флавоноид апигенин. Апигенин имеет
широкий спектр биологической активности (в частности апигенин обладает противовоспалительным,
антиоксидантным, противораковым и многими другими фармакологическими свойствами).
С использованием метода жидкостной хроматорографии разработана методика анализа апигенина
в сырье и растительных смесях бессмертника песчаного. Хроматографическое исследование проводили
с использованием хроматографа Shimadzu сер. 20, оборудованного диодно-матричным детектором
в следующих условиях: колонка Phenomenex Luna C18 (2) (250 мм × 4,6 мм, размер частиц 5 мкм),
температура колонки – 35 °C, длина волны детектирования – 330 нм, скорость потока подвижной
фазы – 1 мл/мин, объем укола – 5 мкл. В качестве подвижной фазы использовали 0,1%-е растворы
трифторуксусной кислоты в смеси воды и ацетонитрила (градиентное элюирование).
С использованием разработанной методики проанализировано содержание апигенина в пяти
сериях бессмертинка песчаного, содержание которого в сырье цветков растения лежит в пределах от
0,1453 ± 0,0068% до 0,1657 ± 0,0085% в пересчете на высушенное сырье. Показана возможность
стандартизации бессмертника песчаного по наличию и количественному содержанию апигенина
в присутствии плодов боярышника колючего, корней алтея лекарственного, корней солодки голой,
корней цикория дикого, корней одуванчика лекарственного, шишек хмеля, травы пустырника, листьев и
цветков боярышника, травы зверобоя и семян льна.
A. V. Gudzenko
State Institution «Institute of Pharmacology and Toxicology of National Medical Academy of Sciense of
Ukraine», Kyiv
DEVELOPMENT OF APPROACHES TO STANDARDIZATION of Helichrysum arenarium (L.)
Moench. in multicomponent plant composition
Key words: Helichrysum arenarium (L.) Moench. flowers, standardization, apigenin, multicomponent
plant composition, HPLC
ABSTRACT
Determined marker for qualitative and quantitative standardization of Helichrysum arenarium (L.)
Moench. flowers in the plant mixtures. As a marker of Helichrysum arenarium (L.) Moench. flowers can be
used apigenin. Apigenin has a wide range of biological activity (in particular, apigenin has anti-inflammatory,
antioxidant, anti-cancer and many other pharmacological properties). The method for the analysis of apigenin
in Helichrysum arenarium (L.) Moench. flowers and its herbal mixtures using HPLC was developed.
Chromatographic study investigated extracts and reference solution of apigenin was carried out by
chromatograph Shimadzu ser. 20, equipped with a diode array detector under the following conditions: column
Phenomenex Luna C18 (2) (250 mm × 4.6 mm, 5 micron particle size), the column temperature – 35 °C, detection
wavelength – 330 nm, the flow rate of the mobile phase – 1ml/min, volume injection – 5mcl. As the mobile phase
used a 0.1% solutions of trifluoroacetic acid in a mixture of water and acetonitrile (gradient elution).
With the developed methodology analyzed of 5 series Helichrysum arenarium (L.) Moench. The analysis
shows, that the content of apigenin in raw plant is between 0,1453 ± 0,0068% to 0,1657 ± 0,0085% in terms of
the dried materials. It is shown, that the presence and content of apigenin Helichrysum arenarium (L.) Moench.
flowers can be standardized in the mixtures with the following plant: leaves and fruits of genus Crataegus
L., roots of Althaea officinalis L., roots of Glycyrrhiza glabra L., roots of Cichorium intybus L., roots of
Taraxacum officinale Webb., cones of Humulus lupulus L., grass of Leonurus cardiaca L., grass of Hypericum
perforatum L. and seeds of Linum usitatissimum L.
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УДК 615.072:543.42.06:543.555.4
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РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА КІЛЬКІСНОГО
ВИЗНАЧЕННЯ ХІМОПІРОНУ
Ключові слова: Хімопірон, субстанція, фармацевтичний аналіз, ідентифікація,
кількісне визначення, спектроскопія
Розроблення методик якісного та кількісного визначення є одним з найважливіших
етапів створення аналітично-нормативної документації (АНД) на субстанцію
нової лікарської речовини. Вивчення нами раніше фармакологічних властивостей
серії амідів 6-гідрокси-N-(4-метоксифеніл)-4-оксо-1,2-дигідро-4Н-піроло[3,2,1-ij]
хінолін-5-карбоксамідів [1] дало змогу не тільки встановити певні закономірності
взаємозв’язку між їхньою хімічною структурою та фармакологічною активністю,
а й знайти практично нетоксичні сполуки з високою діуретичною дією [2, 3]. У
результаті одну з таких речовин, а саме 6-гідрокси-N-(4-метоксифеніл)-4-оксо-1,2дигідро-4Н-піроло[3,2,1-ij]хінолін-5-карбоксамід, з умовною назвою Хімопірон (I),
рекомендовано як потенційний діуретичний засіб нового хімічного класу.
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Мета цієї роботи – розроблення методик контролю якості субстанції (I) для
складання аналітично-нормативної документації та здійснення стандартизації
відповідно до існуючих сучасних вимог щодо розробки методик аналізу лікарських
сполук, які необхідні для впровадження лікарських засобів у медичну практику.
Матеріали та методи дослідження
Досліди виконано з використанням хроматографічно чистого зразка субстанції
(I) (вміст домішок 0,5%). У роботі застосовували мірний посуд класу А, реактиви,
які відповідають вимогам Державної фармакопеї України (ДФУ), аналітичні ваги
AXIS. ІЧ-спектр (I) записано з використанням Фурье-спектрометра Bruker Tensor 27
в області від 4 000 до 400 см-1. ЯМР 1Н-спектр зареєстровано на спектрометрі Varian
Mercury-400 (400 МГц) для зразка (I) в розчині ДМСО-d6, внутрішній стандарт ТМС.
Обираючи метод кількісного визначення, враховано наявність кислого фенольного
протона в молекулі субстанції (I), який виявляє властивості слабої кислоти. Це дає змогу
визначати кількісний вміст (I) методом кислотно-основного титрування у неводному
середовищі. Як розчинник запропоновано диметилформамід, в якому наважка субстанції
добре розчиняється, титрантом слугував розчин тетрабутиламонію гідроксид (схема):
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Результати дослідження та обговорення
За фізичними властивостями (I) являє собою кристалічний порошок світложовтого кольору без запаху і смаку, практично нерозчинний у воді та етанолі,
розчинний у диметилформаміді (ДМФА), диметилсульфоксиді (ДМСО), мало
розчинний у хлороформі, помірно розчинний у метиленхлориді. Для визначення
розчинності використовували стандартні фармакопейні методики [1, 4].
Аналіз хімічної будови (I) свідчить, що для його ідентифікації запропоновано
сукупність спектральних методів, які повною мірою дають змогу встановити та
підтвердити природу речовини. Оскільки спектроскопія ЯМР 1Н дає досить повну
інформацію про будову досліджуваної субстанції (I), здійснено аналіз відповідного
спектра (рис. 1).

Рис. 1. Спектр ЯМР 1Н субстанції (I)
Характеристичні хімічні зсуви, інтегральна інтенсивність та мультиплетність
сигналів протонів усіх функціональних груп цієї сполуки дають можливість надійно
ідентифікувати ароматичні протони хінолонового ядра (7.73, 1Н, д, Н-9; 7.44, 1Н,
д, Н-7; 7.18, 1Н, д, Н-8) та пара-заміщеного анізидинового фрагмента (7.57, 2Н,
д, Н-2´,6´; 6.85, 1Н, д, H-3´,5´). Протони CONH- та 4-ОH-груп проявляються
синглетами і резонують у слабому полі – 12.40 та 16.73 м. ч. відповідно. Метиленові
ланки пірольного циклу дають два окремі триплетні сигнали при 4.38 (5-СН2) та
3.44 (6-СН2) м. ч. із досить близькими величинами констант спін-спінової взаємодії
(8.2 і 8.1 Гц відповідно). Магнітно еквівалентні протони метоксигрупи дають один
спільний синглет інтенсивністю 3Н при 3.79 м. ч. [5].
ДФУ рекомендує для ідентифікації сполук органічної природи використовувати
метод інфрачервоної спектроскопії [6].
Враховуючи, що поглинання речовини в ІЧ-області дає змогу виявити окремі
структурні фрагменти та функціональні групи, для зразка (I) (попередньо висушеного
до сталої маси), було одержано ІЧ-спектр (рис. 2.).
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Рис. 2. ІЧ-спектр субстанції (I)
У спектрі очікувано спостерігали характеристичні смуги поглинання, які
підтверджують наявність піролохінолінового ядра, амідної групи та метильних груп [7].
Смуга поглинання сильної інтенсивності в області 1 601,5 см-1 відповідає
валентним коливанням амідної групи. Відповідно до загальноприйнятих принципів
інтерпретації ІЧ-спектрів при 2 849,9 см-1 спостерігали симетричні валентні
коливання метоксигрупи ароматичного радикала. На ділянці при 1 028,5 см-1
спостерігали смуги середньої інтенсивності, що відповідають деформаційним
коливанням піролохінолінового фрагмента. Смуги поглинання скелета органічної
молекули (зв’язки С-С, С-N) виявляються в області 1 366,8 см-1 у вигляді симетричних
коливань, що традиційно мають назву «відбитків пальців» та найбільш широко
використовуються для ідентифікації сполук [8].
Досліджуваний розчин для кількісного визначення готували таким чином: точну
наважку (близько 0,25 г) субстанції розчиняли у 40 мл ДМФА (із застосуванням
ультразвукової бані, підігрітої до температури 40–50 °С), охолоджували та титрували
0,1 М розчином тетрабутиламонію гідроксиду в 2-пропанолі потенціометрично [6].
Паралельно здійснювали контрольний дослід. 1 мл 0,1 М розчину тетрабутиламонію
гідроксиду в 2-пропанолі відповідає 0,033635 г C19H16N2O4.
Вміст C19H16N2O4, у перерахунку на суху речовину, у %, визначали за формулою:

K ⋅K(V⋅1(V−1V−0 V
) ⋅00) .⋅033635
K ⋅ (V1 − V0 ) ⋅ 0.033635 ⋅ 100
336.35 ⋅ 100
X
,% %
= =
× 100%
× 100
										
(100−−WW) ) ,
m ⋅ (100 − W )
mm⋅ (⋅100

X ,% =

де
V0 – об’єм 0,1 М розчину тетрабутиламонію гідроксиду в 2-пропанолі, який
витрачається на титрування в контрольному досліді, мл;
V1 – об’єм 0,1 М розчину тетрабутиламонію гідроксиду в 2-пропанолі, який
витрачається на титрування субстанції, мл;
K – поправочний коефіцієнт до молярності розчину тетрабутиламонію
гідроксиду в 2-пропанолі;
m – маса наважки субстанції, г;
W – втрата у масі під час висушування субстанції, %.
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Криву потенціометричного титрування зразка субстанции (I) та її першу похідну
наведено на рис. 3. Як видно, крива має різкий та глибокий скачок потенціалу (близько
300 мВ), що дає змогу однозначно визначити точку перегибу.

Рис. 3. Крива потенціометричного титрування субстанции (I)
Для виключення додаткових помилок, стандартизацію титрованого розчину та
кількісне визначення здійснювали в одних і тих самих умовах. Виходячи з одержаних
результатів кількісного визначення, встановлено межі кількісного вмісту основної
речовини в субстанції (I) – 99,5% і 100,5% (таблиця).
Таблиця
Результати кислотно-основного визначення субстанції (I)
V1
V0, мл

К

№ з/п

Наважка, г

1

0,2495

7,60

0,2

1,0000

2

0,2500

7,59

0,2

1,0000

99,52

3

0,2517

7,68

0,2

1,0000

100,03

4

0,2461

7,50

0,2

1,0000

99,89

5

0,2542

7,76

0,2

1,0000

100,12

6

0,2601

7,97

0,2

1,0000

100,50

+

[N (C4H9)4]OH , ìмлë

Вміст, %
99,77

Висновки
1. Розроблено фізико-хімічні методи ідентифікації субстанції (I), які будуть
включені в методики контролю якості на цю речовину з подальшим використанням у
фармацевтичному аналізі.
2. Експериментально підтверджено, що кількісний вміст основної речовини в
субстанції (I) можна визначати методом кислотно-основного титрування у неводному
середовищі.
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АННОТАЦИЯ
Для внедрения лекарстенных средств в медицинскую практику необходимо иметь разработанные
методики контроля их качества для составления аналитически-нормативной документации в
соответствии с существующими современными требованиями.
Целью работы являлась разработка методов идентификации и количественного определения
субстанции Химопирон.
В качестве объекта исследования использовался хроматографически чистый образец субстанции.
Идентификацию исследуемого вещества осуществляли с помощью физико-химических (ЯМР 1Н
и ИК-спектроскопия) методов, которые дают полную информацию о химической природе вещества.
Для количественного определения субстанции Химопирон предложен метод кислотно-основного
титрования в неводной среде. Для исключения дополнительных ошибок стандартизацию титрованного
раствора и количественное определение проводили в одинаковых условиях.
Из полученных результатов количественного определения установлены пределы количественного
содержания основного вещества в субстанции Химопирон – 99,5–100,5%.
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ABSTRACT
For medicines implementation to medical practice, their quality-control techniques developed are required
to produce analytical and regulative documentation in accordance with existing current demands.
The aim of the study was the development of methods of identification and quantitative estimation
techniques for substances Himopiron.
As the object of the investigation chromatographically pure sample of substance.
Identification of the examined substance was carried out by physical and chemical (NMR 1Н and IRspectroscopy) methods which let to get full information on the chemical nature of the substance. For quantitative
evaluation of the substance Himopiron, the technique of the acid-based titration of the substance was proposed
in the non-water medium. To prevent additional errors, standardization of the solution titrated and quantitative
measurement are conducted in the same conditions.
Based on the quantitation results obtained, the limits for the main compound’s quantity in the substance
were defined Himopiron – 99,5–100,5%.
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СУДОВА ФАРМАЦІЯ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПРАВО
УДК 615.21
В. В. ШАПОВАЛОВ 1, канд. фарм. наук, доцент,
В. О. ШАПОВАЛОВА 1, д-р фарм. наук, проф.,
В. В. ШАПОВАЛОВ 2, д-р фарм. наук, проф., А. Г. МОВСІСЯН1
1
Харківська медична академія післядипломної освіти
2
Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації
АСПЕКТИ КОМОРБІДНОСТІ У ФАРМАКОТЕРАПІЇ АДИКТИВНОЇ
ЗАЛЕЖНОСТІ
Ключові слова: коморбідність, адиктивна залежність, психоактивні речовини
Вживання психоактивних речовин (ПАР) без призначення лікаря призводить до
погіршення стану здоров’я найбільш працездатної частини населення, генофонду
нації, підвищення рівня коморбідних та поліморбідних розладів здоров’я (поєднання
наркоманії, алкоманії з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом, гепатитами, панкреатитами,
психічними, неврологічними, кардіологічними та іншими хворобами), а також
загострення соціальних проблем у сім’ї, трудовому колективі, при навчанні тощо.
Особливу стурбованість викликають негативні наслідки від зловживання ПАР на рівні
соціальної адаптації молоді й підлітків, стану їхнього здоров’я, культури, духовності,
можливості стати повноцінними членами суспільства та забезпечити розвиток нашої
держави і зберігання генофонду української нації. Усіма розвиненими країнами
світу визнано, що основні зусилля у справі попередження поширення у суспільстві
цих негативних явищ мають спрямовуватися на попередження причин та умов, що
спричиняють наркотизацію суспільства, а також на формування серед широких
верств населення, насамперед у дітей, неповнолітніх і молоді, стійкого світогляду
здорового способу життя, зайняттям спортом тощо [1].
Тому важливими проблемами сучасної клінічної медицини та фармації
є коморбідність і поліморбідність, причинами яких є анатомічна близькість
уражених органів, спільний патогенез, причинно-наслідковий зв’язок або
випадкове поєднання захворювань. Надання медико-фармацевтичної допомоги
пацієнтам із коморбідними (поліморбідними) захворюваннями потребує
збільшення витрат системи охорони здоров’я на діагностичні обстеження та
лікування. Поліморбідність збільшує термін госпіталізації, є найчастішою
причиною непрофільної госпіталізації хворих. Найпоширенішими комбінаціями
коморбідних станів є поєднання наркоманій, алкоголізму і захворювань серцевосудинної системи, органів травлення і вірусних інфекцій. Для підвищення
ефективності медико-фармацевтичної допомоги таким контингентам пацієнтів
важливе значення має розроблення алгоритму дій у системі «лікар–пацієнт–
провізор» у разі найпоширеніших коморбідних станах [2–4].
Сьогодні також зростає науковий інтерес до проблеми коморбідності алкогольної
залежності і афективних розладів. Поєднання алкоголізму з ендогенними
депресіями було відомо ще у минулому сторіччі, коли поширеність цієї коморбідної
патології коливалась від 7% до 67%. Так, у 30–44% хворих алкоголізмом упродовж
життя виникають розгорнуті депресивні стани. Аналіз даних літератури свідчить,
що питання особливостей перебігу та фармакотерапії коморбідного патологічного
процесу залишаються актуальними і не до кінця дослідженими. Невирішеними
залишаються питання: а) проблема коморбідних розладів внаслідок зловживання
© Колектив авторів, 2014
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ПАР, порушень порядку обігу ПАР; б) розроблення схем фармакокорекції
коморбідних станів [5–7].
Мета роботи – проаналізувати аспекти коморбідності у фармакотерапії адиктивної
залежності шляхом вивчення та порівняння даних наукової літератури України та
інших держав.
Матеріали та методи дослідження
Матеріалом дослідження були дані наукової літератури щодо проблеми
коморбідності в Україні та країнах світу (США, Австралія). Серед методів
дослідження використовували документальний, нормативно-правовий, порівняльний
та графічний аналізи.
Результати дослідження та обговорення
Термін «коморбідність» (англ. comorbidity) визначає подвійний діагноз, сполучене
вживання декількох ПАР [8]. В інших джерелах можна знайти, що під коморбідністю
(лат. со – вместе; morbus – болезнь) розуміють співіснування двох та більше
синдромів (транссиндромальна коморбідність) або захворювань (транснозологічна
коморбідність) у одного пацієнта, що патогенетично взаємопов’язані між собою [9].
Коморбідність наркологічних і внутрішніх, наркологічних та інфекційних
захворювань на фоні обтяжливих психосоціальних факторів потребує наукового
обґрунтування заходів з удосконалення медико-фармацевтичної допомоги для
молоді шляхом координації зусиль лікарів різних спеціальностей (наркологи,
психіатри, гастроентерологи, кардіологи, інфекціоністи) та інших спеціалістів
(провізори, психологи, соціологи, адвокати). За даними українських вчених,
саме молодь становить 76–90% зареєстрованих хворих ВІЛ-інфекцією, 57–67%
госпіталізованих хворих вірусними гепатитами В і С, 88% хворих наркоманіями та
15% хворих алкоголізмом, які знаходяться на лікуванні в наркологічних стаціонарах.
Пацієнти у віці від 15 до 29 років у 94% випадків страждають опійною наркоманією
та у 50% випадків алкоголізмом, коморбідними з внутрішніми хворобами
(панкреатити, гепатити, хвороби серцево-судинної системи), інфекціями тощо.
Також у хворих полінарко(токсико)маніями та алкоголізмом з великою частотою
виявляються коморбідні панкреатити, хронічні вірусні інфекції, туберкульоз тощо.
Так, серед наркохворих з опійною наркоманією (54%) та алкоголізмом (54%)
у 58% випадків коморбідними виявляються панкреатити та вірусні гепатити.
Молодих наркопацієнтів з опійною наркоманією у 95%, а з алкоголізмом у 10%,
госпіталізують з коморбідною ВІЛ-інфекцією. Хворі ВІЛ-інфекцією у віці до 30
років становлять 80% пацієнтів з коморбідною наркоманією і 37% з коморбідним
алкоголізмом [10, 11].
Також із даних наукової літератури показано, що однією із причин зростання
захворюваності туберкульозом є розповсюдження наркоманії, алкоголізму та
коморбідних з ними станів. Серед коморбідних алкоголізму та наркоманії станів
найпоширенішими залишаються захворювання системи органів травлення (рис. 1):
захворювання кишечника (синдром подразнення товстої кишки, хронічний коліт) – у
59%; захворювання печінки, жовчного міхура та жовчовивідних шляхів (хронічний
гепатит, неалкогольний жировий гепатоз) – у 43%; захворювання шлунка та
дванадцятипалої кишки (гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, виразка шлунка
та дванадцятипалої кишки, хронічний гастрит) – у 40%; захворювання підшлункової
залози (хронічний панкреатит) – у 28% [11–15].
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Рис. 1. Найпоширеніші захворювання системи органів травлення,
коморбідні алкоголізму та наркоманії [11–15]
Взаємний вплив коморбідних наркологічних, психологічних, інфекційних,
соціальних факторів обґрунтовують необхідність розроблення схем фармакокорекції
для такого контингенту хворих. Також потребує свого вирішення створення
спеціалізованої медико-фармацевтичної служби при закладах охорони здоров’я, що
дасть змогу виділити пацієнтів молодого віку у групу спеціального диспансерного
спостереження та обслуговування із урахуванням коморбідної патології та
особливостей психологічного статусу [5, 8, 10]
Численні дослідження, здійснені за кордоном у 1980–1990 рр., показали роль
вивчення коморбідності алкоголізму, наркоманій та внутрішніх, нервових хвороб для
розроблення методів їх фармакотерапії [16].
За даними іноземних вчених, надання медико-фармацевтичної допомоги пацієнтам із
коморбідними захворюваннями потребує збільшення витрат системи охорони здоров’я.
Так, у США понад 80% коштів страхової медицини (програма Medicare) надходить на
покриття витрат для надання медичної допомоги пацієнтам із більш ніж 4 захворюваннями
з хронічним перебігом [17]. У дослідженні [17] зазначено, що у пацієнтів частота контактів
із лікарем за відсутності коморбідних (супутніх) захворювань становила в середньому 9
відвідувань на рік, а за наявності 1, 2 та більш ніж 3 коморбідних захворювань їх кількість
збільшувалася до 14, 21 та 29 відповідно (рис. 2).

Рис. 2. Частота відвідувань лікаря залежно від наявності у пацієнта
коморбідних захворювань [17]
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Кількість виписаних лікарем рецептів за відсутності у пацієнта коморбідних
захворювань становила 18 рецептів, а у разі наявності 1, 2 та більш ніж 3 коморбідних
захворювань – збільшувалась до 26, 40 і 57 рецептів відповідно (рис. 3).

Рис. 3. Кількість виписаних рецептів залежно від наявності у пацієнта
коморбідних захворювань [17]
Середня кількість госпіталізацій на рік за відсутності у пацієнта коморбідних
захворювань становила 1,7 випадок, а в разі наявності 1, 2 та більш ніж 3 коморбідних
захворювань – збільшувалась до 2,3, 2,9 і 3,2 випадків відповідно (рис. 4).

Рис. 4. Середня кількість госпіталізацій на рік залежно від наявності у
пацієнта коморбідних захворювань [17]
Середня тривалість перебування пацієнта у стаціонарі за відсутності коморбідних
захворювань становила 4,7, а в разі наявності 1, 2 та більш ніж 3 коморбідних
захворювань – 6,3, 8,0 і 11,2 дня відповідно (рис. 5).
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Рис. 5. Середня тривалість перебування у стаціонарі залежно від наявності
у пацієнта коморбідних захворювань [17]
Лише 12% клінічних настанов, які використовують в Австралії, та 44% клінічних
настанов у США надають спеціальні рекомендації для пацієнтів із коморбідними
станами [14, 17]. Коморбідні і поліморбідні захворювання можуть суттєво вплинути
на діагностику та фармакотерапію пацієнтів. Сліпе використання положень
рекомендацій та клінічних настанов без урахування клінічного стану конкретного
пацієнта, зокрема наявності у нього коморбідної патології, може призвести до
погіршення результатів лікування та розвитку ускладнень. Тому створення безпечних
схем фармакокорекції для найрозповсюдженіших поєднаних захворювань від
зловживання ПАР, алкоголізму, наркоманії і внутрішніх хвороб має важливе значення
і залишається мало дослідженим для фармації.
Із даних огляду літератури для стандартизації наукових досліджень поєднаних
коморбідних захворювань запропоновано декілька індексів коморбідності.
Найпопулярніший з них – індекс Чарлсона (Charlson Index), який використовують
для прогнозу летальності. Кумулятивна шкала рейтингу захворювання (Cumulative
Illness Rating Scale – CIRS) оцінює стан усіх систем організму без специфічних
діагнозів. Індекс поєднаного захворювання (Index of Coexisting Disease – ICED)
враховує ступінь тяжкості захворювання та непрацездатності [18].
Поряд з удосконаленням індексів мультиморбідних захворювань також
важливим залишається створення індикаторів, що включають інші фактори (фізичну
активність, когнітивний рівень, стан афективної сфери тощо), що впливають на стан
здоров’я. Важливо, аби такі індекси були простими та зручними для використання
у повсякденній клінічній практиці. Таким чином, коморбідна (поєднана) соматична
патологія створює труднощі як для встановлення діагнозу, так і для призначення
відповідної фармакотерапії.
Висновки
1. За результатами аналізу даних наукової літератури встановлено, що серед
коморбідних алкоголізму та наркоманії станів найпоширенішими є захворювання
системи органів травлення, зокрема захворювання кишечника (59%), захворювання
печінки, жовчного міхура та жовчовивідних шляхів (43%), захворювання шлунка та
дванадцятипалої кишки (40%), захворювання підшлункової залози (28%).
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2. Наведено досвід США, де понад 80% коштів страхової медицини (програма
Medicare) надходить на покриття витрат для надання медичної допомоги пацієнтам із
більш ніж 4 захворюваннями з хронічним перебігом. Встановлено, що при наявності
у пацієнтів 1, 2 та більш ніж 3 коморбідних захворювань частота контактів з лікарем
збільшувалася до 14, 21 та 29 відповідно.
3. З’ясовано, що залишаються невирішеними питання щодо перебування пацієнтів з
коморбідною соматичною патологією під диспансерним наглядом і вчасного проходження
як клінічних оглядів, так і необхідних клініко-інструментальних досліджень.
Перспективою подальших досліджень є здійснення судово-фармацевтичного
вивчення коморбідності та поліморбідності внаслідок зловживання психоактивних
речовин різних класифікаційно-правових груп.
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АННОТАЦИЯ
Важные проблемы современной клинической медицины и фармации – коморбидность и
полиморбидность, причинами которых являются анатомическая близость пораженных органов,
общий патогенез, причинно-следственная связь или случайное сочетание заболеваний. Наиболее
распространенными комбинациями коморбидных состояний является сочетание наркоманий,
алкоголизма и заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения и вирусных инфекций.
Цель работы заключалась в исследовании аспектов коморбидности в фармакотерапии аддиктивного
зависимости путем изучения и систематизации данных научной литературы Украины и других государств.
Материалом исследования были данные научной литературы о проблеме коморбидности в Украине
и странах мира (США, Австралия). Среди методов исследования использовались документальный,
системный, нормативно-правовой, сравнительный и графический анализы.
По результатам анализа данных научной литературы установлено, что среди коморбидных
алкоголизму и наркомании состояний наиболее распространенными являются заболевания органов
пищеварения, в том числе заболевания кишечника (59%), заболевания печени, желчного пузыря и
желчевыводящих путей (43%), заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки (40%), заболевания
поджелудочной железы (28%). Приведен опыт США, где более 80% средств страховой медицины
(программа Medicare) идет на покрытие расходов для оказания медицинской помощи пациентам с
наличием более 4 заболеваний с хроническим течением. Установлено, что при наличии у пациентов
1, 2 и более 3 коморбидных заболеваний частота контактов с врачом увеличивалась до 14, 21 и 29
соответственно. Выяснено, что остаются нерешенными вопросы относительно пребывания пациентов с
коморбидной соматической патологией под диспансерным наблюдением и своевременного прохождения
как клинических осмотров, так и необходимых клинико-инструментальных исследований. Судебнофармацевтические исследования коморбидности и полиморбидности продолжаются.
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Comorbidity aspects of pharmacotherapy of the addictive dependence
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АBSTRACT
Important problems of modern clinical medicine and pharmacy act comorbidity and polymorbidity caused
by the anatomical proximity of affected organs, a common pathogenesis causation or a random combination of
diseases. The most common combinations of comorbidities is a combination of drug addiction, alcoholism and
cardiovascular system diseases, digestive system and viral infections.
The purpose of the work was to research the aspects of comorbidity in the pharmacotherapy of addictive
dependency by studying and systematizing data of the scientific literature of Ukraine and other countries.
Research materials were data of scientific literature on the problem of comorbidity in Ukraine and in
the world (USА, Australia). Among the research methods used there were documentary, systemic, legal,
comparative and graphical analysis.
Based on the results of data analysis of the scientific literature found that among comorbid alcoholism and
drug addiction will the most common are disorders of the digestive organs, including bowel disease (59%); liver,
gallbladder and biliary tract (43%); diseases of the stomach and duodenum (40%); disease of the pancreas (28%).
The experience of the United States, where over 80% of health insurance (program Medicare) is to cover the
cost of medical care for patients with more than four disease with a chronic course. Established that the presence
among the patients 1, 2 and 3 or more of the comorbid illnesses frequency of contacts with a doctor increased
to 14, 21 and 29 respectively. Found that remain unresolved issue of stay of patients with comorbid somatic
disorders under medical supervision and timely passage of both clinical examination and appropriate clinical
and instrumental studies. Forensic and pharmaceutical research of the comorbidity and polymorbidity continue.

Електронна адреса для листування з авторами: krisa83@bk.ru
94

ЗАГАЛЬНА ТА КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ
УДК 547.854.4+547.431.4+547.96
О. В. ВЕЛЬЧИНСЬКА, д-р фарм. наук, проф.
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ
ОДЕРЖАННЯ НОВОГО ПРЕПАРАТУ НА ОСНОВІ ХІМІКОБІОЛОГІЧНОГО АДДУКТУ 1,1-БІС-[5-БРОМОПІРИМІДИН-2´,4´-ДІОН1´-ІЛ]-2-БРОМО-2´-ХЛОРОЕТИЛЕНУ ТА БАКТЕРІЙНОГО ЛЕКТИНУ,
ВИВЧЕННЯ ЙОГО АКТИВНОСТІ НА САРКОМІ 45
Ключові слова: 5-бромоурацил, протипухлинна активність, фторотан,
бактерійний лектин
Ліки, які відносять до гетероциклічних систем, вважають найефективнішими
протипухлинними лікарськими засобами [1–5]. Одним з перспективних шляхів
пошуку засобів лікування пухлинної хвороби є створення нових антиметаболітів
піримідинового обміну, здатних впливати на структуру та функції нуклеїнових кислот
та малих активних молекул. Наявність цих речовин в організмі людини і зумовила
актуальність дослідження їх ролі у фізіології макроорганізму [6–9]. Пошуки шляхів
елімінації пухлинних клітин із множинною лікарською стійкістю продовжуються.
Завданням нашої роботи було одержання нового хіміко-біологічного аддукту
на основі 1,1-біс-[5-бромопіримідин-2´,4´-діон-1´-іл]-2-бромо-2´-хлороетилену та
протипухлинного бактерійного лектину Bacillus polymyxa, вивчення параметрів його
гострої токсичності (ЛД50) порівняно із параметрами токсичності гетероциклічної
та лектинової компоненти аддукту, дослідження його протипухлинної активності на
Саркомі 45, індексу ефективності та селезінкового ефекту.
Матеріали та методи дослідження
Об’єктом дослідження був хіміко-біологічний аддукт 1,1-біс-[5-бромопіримідин2´,4´-діон-1´-іл]-2-бромо-2´-хлороетилену (біс-похідне 5-бромоурацилу) та бактерійного
лектину Bacillus polymyxa 102 КGU з Української колекції мікроорганізмів Інституту
мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України (далі лектин 102).
Хіміко-біологічний аддукт одержували механічним перемішуванням двох компонентів
у співвідношенні 1:1 у фізіологічному розчині. Основні серії експериментальних
досліджень здійснювали на дорослих білих нелінійних мишах-самцях (маса тіла
17,0 ± 2,0 г та 22,0 ± 2,0 г) та щурах-самцях (маса тіла 160,0 ± 20,0г), яких утримували у
віварії ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України». Утримання та досліди
на тваринах виконували відповідно до правил «Європейської конвенції захисту хребетних
тварин, які використовують в експериментальних та інших наукових цілях» (Страсбург,
1986). Визначення протипухлинної активності здійснено згідно з рекомендаціями
Державного Експертного центру МОЗ України на моделі експериментального
пухлинного росту – Саркомі 45. Шлях введення розчинів – внутрішньоочеревинний.
Загальноприйнятим критерієм значення для речовин з протипухлинною активністю
вважали відсоток гальмування росту пухлини – понад 50% [10, 11]. Кров та пухлина
дослідного щура-пухлиноносія були відібрані через 30 хв після введення сполук в
терапевтичній дозі [9, 10]. Препарат порівняння – 5-фторурацил (5-ФУ).
Статистичну обробку виконували по В. Б. Прозоровському та ін. [11].
1,1-Біс-[5´-бромопіримідин-2´,4´-діон-1´-іл]-2-бромо-2´-хлороетилен. 20 мл сухого
бензену за температури 60 оС перемішують із 0,25 г (0,0044 моль) калій гідроксиду і
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0,025 г ДБ-18-краун-6 (близько 15 хв) до утворення на стінках хімічного реактора білого
нальоту. Одержану суміш охолоджують до кімнатної температури, до неї додають по
краплям розчин 0,87 г (0,0044 моль) фторотану в 20 мл сухого етеру. Додають 1,67 г
(0,0088 моль) 5-бромоурацилу, перемішують за температури 80–90 оС протягом 12 год.
Синтезовану сполуку – кристалічний порошок кремового забарвлення – промивають
30 мл метилового спирта, 10 мл етилового етеру, висушують у вакуумі водострумного
насосу. Тпл з осмоленням 270 – 275 оС, вихід – 30% (3,69 г).
Результати дослідження та обговорення
За розробленим автором методом синтезу одержано новий 1,1-біс-[5бромопіримідин-2´,4´-діон-1´-іл]-2-бромо-2´-хлороетилен з фармакофорною групою
C=CBrCl, який синтезовано за взаємодії 5-бромоурацилу із 2-бромо-1,1,1-трифлуоро2-хлороетаном (фторотаном) у молярному співвідношенні реагентів 2:1, в системі
розчинників диметилформамид–бензен в умовах міжфазного каталізу ДБ-18-краун-6
в лужному середовищі. Хімічну будову сполуки наведено на рисунку.
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Рис. Хімічна будова 1,1-біс-[5-бромопіримідин-2´,4´-діон-1´-іл]-2-бромо-2´хлороетилен
Дані елементного аналізу синтезованого біс-похідного 5-бромоурацилу
відповідають обчисленим значенням. Віднесення сигналів в ІЧ- та 1Н-ЯМР-спектрах
сполуки наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Елементний аналіз та спектральні характеристики біс-похідного
5-бромоурацилу
Сполука

біс-похідне
5-бромоурацилу

Знайдено,
N, %

Брутто-формула,
М. м.

10,75

C10H4Br3ClN4O4,
519,33

Обчислено,
N, %
10,78

ІЧ-спектр:
KBr, см–1
550–695
(С–Br);
1710,
1750(C=O)

Спектр 1Н-ЯМР:
ДМСО-D6, TМС, δ, м. ч.,
J, Гц
4,04 (2Н, c., 2N(3)H in
H2O); 7,66 (2H, c., 2C(6)H)

В ІЧ-спектрах синтезованого біс-похідного 5-бромоурацилу ідентифіковано
сигнали валентних коливань зв’язків С–Hal за 550–695 см–1, інтенсивні сигнали
карбонільних груп υС=О за 1710, 1750 см–1. Співвідношення інтегральних
інтенсивностей сигналів в 1Н-ЯМР-спектрах біс-похідного 5-бромоурацилу
підтверджує відсутність протону при атомі N(1) молекул урацилу, наявність протонів
в положенні –С(6)Н фрагментів урацилу в області δ 7,66 м. ч. та протонів в положенні
N(3)Н гетероциклічних ядер за δ 4,04 м. ч., які частково знаходяться в дейтерообміні.
Одержані параметри токсичності хіміко-біологічного аддукту 1,1-біс-[5бромопіримідин-2´,4´-діон-1´-іл]-2-бромо-2´-хлороетилену та лектину 102, а також
гетероциклічної та лектинової компоненти аддукту свідчать, що за показниками
середньотоксичних доз сполуки належать до малотоксичних. Значення їх ЛД50
коливаються в межах від 635 мг/кг до 248 мг/кг (табл. 2).
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Таблиця 2
Параметри токсичності сполук порівняно з 5-фторурацилом
Сполука

ЛД50, мг/кг

Лектинова компонента аддукту: лектин 102

248

Гетероциклічна компонента аддукту: 1,1-біс-[5-бромопіримідин-2´,4´-діон-1´-іл]-2бромо-2´-хлороетилен

415

Хіміко-біологічний аддукт 1,1-біс-[5-бромопіримідин-2´,4´-діон-1´-іл]-2-бромо-2´хлороетилену та лектину 102

635

5-Фторурацил (препарат порівняння)

375

Вивчення протипухлинної активності на Саркомі 45 виявило виражений ефект
препарату 1,1-біс-[5-бромопіримідин-2´,4´-діон-1´-іл]-2-бромо-2´-хлороетилену та
лектину 102 (82,0%) у дозі 35 мг/кг, водночас гальмування росту пухлини за дії препа
рату порівняння 5-фторурацилу – 18,4%. Здатність гальмувати експериментальний
пухлинний ріст Саркоми 45 аддукту перевищує за протипухлинною дією препарат
порівняння 5-фторурацил у 4,46 раза. Індекс ефективності досліджуваного
аддукту на Саркомі 45 дорівнював 5,56. Що стосується селезінкового ефекту, то
вищезазначений показник у тварин-носіїв пухлин знаходився в межах 0,71–0,77.
Це пояснює відносно м’яку дію зазначених препаратів на систему кровотворення
в умовно-лікувальних дозах. В цілому, пошук протипухлинних засобів на основі
комбінацій ряду гетероциклічних сполук з бактерійними лектинами слід вважати
перспективним новим напрямом, розвиток якого передбачає можливість одержання
нових ліків з вираженою протипухлинною дією.
Висновки
1. З метою одержання нових потенційних протипухлинних засобів створено
оригінальний хіміко-біологічний аддукт на основі 1,1-біс-[5-бромопіримідин-2´,4´діон-1´-іл]-2-бромо-2´-хлороетилену та лектину Bacillus polymyxa.
2. Хіміко-біологічний аддукт біс-похідного піримідину та лектину є
малотоксичним (ЛД50 = 635 мг/кг), проявляє значущий протипухлинний ефект на
Саркомі 45 із гальмуванням пухлинного росту 82,0%.
3. Одержані результати свідчать, що новий хіміко-біологічний аддукт є
перспективним для подальшого вивчення як малотоксична речовина з високою
протипухлинною активністю на Саркомі 45.
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ПОЛУЧЕНИЕ НОВОГО ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АДДУКТА
1,1-БИС-[5-БРОМОПИРИМИДИН-2´,4´-ДИОН-1´-ИЛ]-2-БРОМО-2´-ХЛОРОЭТИЛЕНА И
БАКТЕРИАЛЬНОГО ЛЕКТИНА, ИЗУЧЕНИЕ ЕГО АКТИВНОСТИ НА САРКОМЕ 45
Ключевые слова: 5-бромоурацил, противоопухолевая активность, фторотан, бактериальный лектин
АННОТАЦИЯ
С целью получения новых потенциальных противоопухолевых средств разработан метод синтеза
нового бис-производного 5-бромоурацила, создан оригинальный химико-биологический аддукт на
основе 1,1-бис-[5-бромопиримидин-2´,4´-дион-1´-ил]-2-бромо-2´-хлороэтилена и противоопухолевого
бактериального лектина Bacillus polymyxa.
Объектом исследования было новое бис-производное 5-бромоурацила, синтезированное на
основе замещенного пиримидина и фторотана. Исследование острой токсичности нового соединения
проведено в ГУ «Институт фармакологии и токсикологии НАМН Украины». Лектиновые препараты
получены обработкой культуральной жидкости сапрофитных штаммов Bacillus из Украинской
коллекции микроорганизмов Института микробиологии и вирусологии имени Д. К. Заболотного НАН
Украины. Белые нелинейные мыши и экспериментальные модели опухолевого роста – опухоли Саркома
45 – использованы согласно описанным процедурам по Прозоровскому. Экспериментальные опухоли,
используемые для исследований, получали из Банка штаммов онкологического центра Российской
академии медицинских наук. Молекулярный комплекс бис-аддукта и бактериального лектина получен
перемешиванием двух компонентов в физиологическом растворе в соотношении 1:1.
Установлено, что химико-биологический аддукт бис-производного 5-бромоурацила и бактериального
лектина является матотоксичным (ЛД50 = 635 мг/кг) и проявляет значительный противоопухолевый
эффект на Саркоме 45 (процент торможения опухолевого роста – 82,0). Это свидетельствует о том,
что новый химико-биологический аддукт является перспективным для дальнейшего изучения как
малотоксичное вещество с высокой противоопухолевой активностью на Саркоме 45.
Противоопухолевая активность молекулярного комплекса бис-производного 5-бромоурацила
и Bacillus polymyxa 102 KGU подтверждает, что вещество является перспективным для дальнейших
исследований как потенциальный противоопухолевый препарат для лечения людей в будущем.
Конструирование принципиально новых медицинских препаратов на основе сапрофитных культур
бактериальных лектинов и гетероциклических бис-аддуктов является весьма перспективным.
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NEW PREPARATION’S OBTAINING ON THE BASE OF THE CHEMICAL-BIOLOGICAL ADDUCT
OF BIS-[5-BROMOPYRIMIDINE-2´,4´-DIONO-1´-IL]-2-BROMO-2´-CHLOROETHYLENE AND
BACTERIAL LECTIN, INVESTIGATION OF ITS ACTIVITY ON SARCOMA 45
Key words: 5-bromouracile, antitumour activity, halothane, bacterial lectin
АBSTRACT
With a purpose of new potential antitumour preparation’s obtaining method of synthesis of new bisderivative of 5-bromouracile was developed, the chemical-biological adduct on the base of 1,1-bis-[5bromopyrimidine-2´,4´-diono-1´-il]-2-bromo-2´-chloroethylene and antitumour bacterial lectin Bacillus
polymyxa was produced.
Object of investigation is a new bis-derivative of 5-bromouracile which synthesised on the base of substituted
pyrimidine and halothane. Investigation of critical toxicity of new compound was carried out at SO «Institute
of Pharmacology and Toxicology of NAMS of Ukraine». The lectin’s preparations were obtained by treatment
of culture Liquid of saprophytic strain Bacillus from Ukrainian Collection of Microorganisms of Zabolotnyi
Institute of Microbiology and Virology of NAS of Ukraine. The white imbredical mice and experimental
model of tumor growth – cancer Sarcoma 45, were used following published procedures in Prozorovskiy.
The experimental tumor used for our investigation were obtained from Strain Bank of Oncological Centre of
Russian Academy of Medical Sciences. Molecular complex of bis-adduct and bacterial lectin was obtained by
mixing two components at physiological solution, 1:1.
It was discovered that chemical-biological adduct of bis-derivative of 5-bromouracile and bacterial lectin
applies to a little toxic preparation (LD50 = 635 mg/kg) and demonstrates considerable antitumour effect upon
to 82,0% on Sarcoma 45 tumour. It confirms that new chemical-biological adduct is perspective for the future
investigation as substance with a little toxicity and high antitumour activity on the Sarcoma 45.
Anti-tumor activity of molecular complexe of bis-derivative of 5-bromouracile and Bacillus polymyxa 102
KGU permits us to consider it as physiological active with a perspective investigation as a potential antitumor
drug for future treatment in people. The construction of the principle of new medical preparations on the basis
of the saprophytic strains bacterial lectins and heterocyclic bis-adducts is very possible.
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Біль – це своєрідне відчуття, що виникає внаслідок сильних подразнень нервової
системи. Больові подразнення сприймаються периферійними нервовими рецепторами
і передаються по нервовим провідникам до головного мозку [1]. Біль являє собою
захисну реакцію організму, що виникла в процесі еволюційного розвитку. Іноді
біль є першою ознакою хвороби або сигналом небезпеки, що загрожує організму
від навколишнього середовища. В цьому плані біль відіграє позитивну роль. Але
за надмірної інтенсивності і тривалості, біль перетворюється на хворобливе явище.
Це зумовлено тим, що тривалі сильні подразнення периферійних рецепторів, які
сприймають біль, супроводжуються невпинним надходженням больових імпульсів
до відповідних центрів головного мозку. Внаслідок цього настає розлад їх діяльності,
що позначається на роботі багатьох систем організму [1, 2].
Аналгетики – препарати, що зменшують біль. Усі аналгетики можна поділити
на дві великі групи: наркотичні та ненаркотичні. В основу класифікації покладено
принцип наявності високого наркогенного потенціалу, який проявляється за
систематичного та безконтрольного застосування цих препаратів [1, 3].
Наркотичні аналгетики – це лікарські засоби природного (рослинного і тваринного),
напівсинтетичного і синтетичного походження, що мають значний болезаспокійливий
ефект з переважним впливом на центральну нервову систему, а також здатність
викликати психічну і фізичну залежність (наркоманію) [4]. До ненаркотичних
аналгетиків відносять добре відомі Анальгін (метамізол натрію) та Парацетамол
(N-(4-гідроскифеніл)ацетамід). Вони в основному впливають на периферійну нервову
систему, тобто придушують біль у місці її дислокації без прояву залежностей [3, 5]. У
терапевтичних дозах препарати звичайно добре переносяться, проте можливі прояви
алергійних реакцій (шкірний висип, набряк Квінке), синдром Стівенса–Джонсона,
Лайелла, анафілактичний шок. Можливе пригнічення кровотворення (тромбоцитопенія,
гранулоцитопенія, лейкопенія, анемія, в поодиноких випадках – агранулоцитоз). У разі
схильності до бронхоспазму можливо провокування нападу [6].
Отже, пошук нових високоефективних та безпечних препаратів з вираженою
аналгетичною активністю є актуальним завданням сучасної медицини та фармації.
Метою наших досліджень було вивчення аналгетичних властивостей низки
похідних 4-R-3-(морфолінометилен)-1,2,4-триазол-5-тіолу та встановлення деяких
закономірностей залежності фармакологічної активності від хімічної структури
синтезованих речовин.
Матеріали та методи дослідження
Об’єктом досліджень були нові похідні 4-R-3-(морфолінометилен)-1,2,4-триазол5-тіолу (табл. 1). Зазначені сполуки синтезовано в лабораторії органічного синтезу
кафедри токсикологічної та неорганічної хімії Запорізького державного медичного
університету під керівництвом проф. О. І. Панасенко та проф. Є. Г. Книша.
© Колектив авторів, 2014
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Таблиця 1
Похідні 4-R-3-(морфолінометилен)-1,2,4-триазол-5-тіолу
N
O

N

C
H2

N
S

N

R1

R

№ з/п

Шифр

R

1

ПКР-125

2

ПКР-127

-CH3

3

ПКР-123

4

ПКР-150

5

ПКР-132

6

ПКР-128

7

ПКР-131

8

ПКР-136

9

ПКР-135

10

ПКР-139

R1

-SH

-C2H5

-SH

-H

-SCH2COOH

-С6Н5

-SH

-CH3

-SCH2COOH

-С6Н5

-SCH2COOH

-C2H5

-SCH2COOH

-С6Н5

-SCH2COONa

-С6Н5

-SCH2COONH4

-С6Н5

-SCH2COOK
O

11

ПКР-134

S

-С6Н5

H2
C

H

C
O

N

Дослідження виконано на статевозрілих білих нелінійних щурах обох статей
масою 107–246 г. Щури отримано з розплідника ДУ «Інститут фармакології
і токсикології НАМН України». Тварин утримували на стандартному раціоні
харчування, за природного світлового режиму «день–ніч».
Тварин розподілили на контрольну групу (отримували фізіологічний розчин),
дослідні групи (отримували речовини, які вивчають) та групу, яка отримувала
Анальгін (розчин для ін’єкцій 500 мг/мл, «Дарниця», Україна) по сім тварин в кожній
дослідній групі (n = 7).
Анальгетичну активність похідних 4-R-3-(морфолінометилен)-1,2,4-триазол5-тіолу вивчали на моделі термічного подразнення кінцівок («гаряча пластина»).
Її відтворювали розміщенням щурів на металевій пластині, нагрітій до 55 °С (цю
температуру підтримували за допомогою термостата). Обчислювали час відповідної
реакції в секундах (облизування лапок, виплигування, пищання). Потім швидкість
цієї самої реакції враховували після введення тваринам досліджуваної речовини, а її
зміни виражали у відсотках від вихідної:
.
де АА – аналгетична активність, %;
– різниця у латентному періоді відповідної реакції групи дослідних тварин до
та після введення сполуки, яку вивчають;
– різниця у латентному періоді відповідної реакції групи контрольних тварин
до та після введення фізіологічного розчину.
Препарат порівняння Анальгін та досліджувані речовини вводили
внутрішньоочеревинно у вигляді тонкодисперсної водної суспензії. Контрольна
група щурів отримувала ізотонічний розчин натрію хлориду. Досліджувані сполуки
та ізотонічний розчин натрію хлориду вводили в дозі 100 мг/кг, тобто 1 мл розчину
на 100 г дослідної тварини, що становило 1/10 від ЛД50.
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Результати досліджень оброблено сучасними статистичними методами аналізу
на персональному комп’ютері з використанням, у тому числі, стандартного пакета
програм Microsoft Office 2007 (Microsoft Excel) та «STATISTICA® for Windows 6.0»
(StatSoft Inc., № AXXR712D833214FAN5). Розраховували середне арифметичне (М)
та стандартні похибки середнього (± m). Достовірність міжгрупових відмінностей
за даними експериментів встановлювали за допомогою t-критерію Стьюдента.
Використовували 3 рівня статистичної значущості відмінностей результатів
досліджень – Р < 0,05, Р < 0,01 та Р < 0,001 [7, 8].
Результати дослідження та обговорення
Під час виконання скринінгових досліджень похідних 4-R-3-(морфолінометилен)1,2,4-триазол-5-тіолів (табл. 1) було встановлено, що досліджувані сполуки в умовах
експерименту не виявляють вираженої аналгетичної дії, а навпаки – підвищують
чутливість дослідних тварин до термічного подразнення кінцівок.
Серед досліджуваних похідних (табл. 2) виявлено лише одну сполуку
(ПКР-123), яка знижувала чутливість дослідних тварин до подразнення та виявляла
низьку здатність пригнічувати відчуття болю (42,71%, Р > 0,05).
Варто відмітити, що амонієва сіль – 2-((3-морфолінометилен)-4-феніл-1,2,4-триазол5-ілтіо)оцтової кислоти (ПКР-139) знижувала поріг больової чутливості на -159,20%
(Р < 0,001). Достовірне зниження порога больової чутливості показали сполуки ПКР-127
(-84,11%, Р < 0,005), ПКР-128 (-49,94%, Р < 0,01), ПКР-136 (-65,27%, Р < 0,01), ПКР-135
(-105,94%, Р < 0,001), ПКР-150 (-131,85%, Р < 0,0001) та ПКР-134 (-114,64%, Р < 0,0001).
Під час аналізу результатів досліджень також було виявлено деякі закономірності
впливу хімічної структури досліджуваних речовин на фармакологічну активність.
Так, заміна метильного замісника при N1-атомі нітрогену молекули
3-(морфолінометилен)-4-метил-1,2,4-триазол-5-тіолу (ПКР-125) на фенільний
(ПКР-123) призводить до появи незначної аналгетичної активності. Проте, у разі
переходу від метилового радикала (ПКР-125) до етилового (ПКР-127) спостерігають
підвищення чутливості дослідних тварин до болючого подразника (табл. 2).
Зважаючи на результати досліджень можна зазначити, що поява в молекулі вільної
карбоксильної групи дещо зменшує аналгетичну активність речовин, які вивчали.
Таблиця 2
Аналгетична активність похідних 4-R-3-(морфолінометилен)-1,2,4-триазол-5-тіолу
№
з/п

Група/ Сполука

Середня різниця до
реакції на термічне
подразнення, с

Статистична
значимість результатів
дослідження (Р)

Аналгетична
активність, %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Контроль
Анальгін
ПКР-127
Контроль
ПКР-128
ПКР-136
ПКР-135
ПКР-150
ПКР-134
ПКР-139
Контроль
ПКР-125
ПКР-131
ПКР-132
ПКР-123

2,18 ± 0,307
6,18 ± 0,871
0,35 ± 0,211
2,28 ± 0,255
1,14 ± 0,142
0,79 ± 0,252
-0,14 ± 0,275
-0,73 ± 0,097
-0,33 ± 0,160
-1,35 ± 0,100
2,19 ± 0,307
2,17 ± 0,530
1,36 ± 0,475
1,55 ± 0,382
3,13 ± 0,412

–
0,0034
0,0016
–
0,0058
0,0042
0,00034
1,11·10-5
5,33·10-5
3,64·10-6
–
0,9677
0,1829
0,2285
0,1106

–
181,71
-84,11
–
-49,94
-65,27
-105,94
-131,85
-114,64
-159,20
–
-1,17
-38,09
-29,43
42,71
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Висновки
1. Більшість сполук, що вивчали (табл. 1), не виявляють вираженої аналгетичної
дії в умовах експерименту на моделі «гаряча пластина», а навпаки – підвищують
чутливість дослідних тварин до термічного подразнення кінцівок.
2. Заміна метилового замісника при N1-атомі нітрогену молекули
3-(морфолінометилен)-4-метил-1,2,4-триазол-5-тіолу (ПКР-125) на феніловий
замісник (ПКР-123) призводить до появи незначної аналгетичної активності.
3. Встановлено, що поява в молекулі вільної карбоксильної групи дещо зменшує
аналгетичну активність синтезованих речовин.
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АННОТАЦИЯ
Боль представляет собой защитную реакцию организма, которая является первым признаком
болезни или сигналом опасности. Существующие препараты для уменьшения болевых ощущений
проявляют ряд побочных действий. Таким образом, поиск новых высокоэффективных и безопасных
анальгетиков является актуальной задачей современной медицины и фармации.
Целью наших исследований было изучение анальгетических свойств ряда производных 4-R-3(морфолинометилен)-1,2,4-триазол-5-тиола и выявление некоторых закономерностей зависимости
фармакологической активности от химической структуры синтезированных веществ.
Для изучения анальгетического действия новых производных 1,2,4-триазола и выявления
влияния центрального компонента на ноцицептивную систему была применена модель термического
раздражения конечностей «горячая пластина».
В ходе исследований было установлено, что большинство из исследуемых соединений в условиях
эксперимента снижают болевой порог у подопытных животных. Тем не менее, замена метильного
заместителя при N1-атоме азота молекулы 3-(морфолинометилен)-4-метил-1,2,4-триазол-5-тиола (ПКР125) на фенильный заместитель (ПКР-123) приводит к появлению незначительной анальгетической
активности. Установлено, что появление в молекуле свободной карбоксильной группы несколько
уменьшает анальгетическое действие синтезированных веществ.
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АBSTRACT
Pain is a protective reaction of the organism, which is the first sign of illness or signal of danger. Existing
drugs for pain reducing exhibits a series of side effects. However, with an analgesic effect, most of these
preparations displays lot of side effects. Thus, the searching for new highly effective and safe drug with
pronounced analgesic activity is an actual problem of modern medicine and pharmacy.
The purpose of our studies was to investigate the analgesic properties of some derivatives of 4-R-3(morpholinomethylene)-1,2,4-triazole-5-thioles and detection of some regularities according to pharmacological
activity and the chemical structure of synthesized compounds.
For studying the analgesic effect of new derivatives of 1,2,4-triazole, and determine the effect of the
central component in the nociceptive system the model of thermal limbs stimulation («hot plate») was used.
The study has found of that most from tested compounds under the experimental conditions reduced the
pain threshold in laboratory animals. However, the replacement of methyl substituent at N1 atom of nitrogen in
molecule 3-(morpholinomethylene)-4-methyl-1,2,4-triazole-5-thiol (PKR-125) for phenyl substituent (PKR123) leads to a slight analgesic activity. It has been established, that the appearance of carboxylic group in the
molecule reduces the analgesic effect of some synthesized compounds.
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