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Харківська медична академія післядипломної освіти
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Центр професійної гармонізації «Реформа ЗОЗ», м. Харків
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ
ВПРОВАДЖЕННЯ ФОРМУЛЯРНОЇ СИСТЕМИ НА ЛОКАЛЬНОМУ РІВНІ
Ключові слова: формулярна система, локальний формуляр лікарських засобів,
фармакотерапевтична комісія,
індикатори моніторингу, локальні протоколи
медичної допомоги, АВС/VEN-аналіз, індекс утилітарності
Міжнародна і вітчизняна практика свідчить, що одним із найважливіших напрямів
медицини і фармації є планомірне впровадження комплексної системи нормативного
забезпечення надання медичної допомоги шляхом проведення робіт зі стандартизації
і сертифікації в системі охорони здоров’я. Однією з найголовніших складових
цього процесу є впровадження формулярної системи, що покликана забезпечити
використання найраціональніших, високоефективних та економічно доцільних
методів фармакотерапії [1].
Разом з тим, впровадження і подальше функціонування будь-якої системи
потребує об’єктивної оцінки, тобто систематичного дослідження її дієвості, а також
моніторингу процесу реалізації відповідних заходів або їх наслідків для розроблення
рекомендацій щодо подальшої об’єктивізації діяльності, підвищення її ефективності та
результативності, в тому числі у сфері фармакоекономіки та раціональної фармакотерапії.
Існуючі критерії оцінки дієвості формулярної системи викладено у Методичних
рекомендаціях щодо моніторингу і оцінки дієвості формулярної системи на етапі її
впровадження, затверджених наказом МОЗ України від 28. 10. 2010 р. № 918 (далі –
Методичні рекомендації). Для керування процесом підвищення якості впровадження
формулярної системи використовують спеціальні індикатори моніторингу дієвості
формулярної системи: індикатори структури (ІC), індикатори процесу (ІП) та
індикатори результату (ІР) [2].
Загальні принципи розрахунку індикаторів моніторингу формулярної системи, що
викладені у Методичних рекомендаціях, полягають в наданні інформації про різні
заходи, які мають бути проведені у разі використання індикаторів.
Індикатори структури, кількість яких становить 14 (ІС 1–ІС 14), забезпечують
якісною інформацією про основні структури, які вважають необхідними для
забезпечення дієздатності формулярної системи.
Для визначення індикаторів процесу (ІП 1–ІП 6) Методичними рекомендаціями
передбачається проведення спеціальних досліджень, які зможуть забезпечити
одночасний збір даних для деяких індикаторів процесу і результату.
На відміну від індикаторів структури індикатори процесу надають кількісну
інформацію про механізми та заходи, які застосовують у процесі впровадження
формулярної системи, дають змогу оцінити ефективність вжитих механізмів і заходів,
а також динаміку досягнення конкретних цілей.
Відсоткові значення, якими визначають індикатори процесу (відсоток від зміни з
плином часу, відсоток охоплення тощо) дають можливість спостерігати за тенденціями
розвитку формулярної системи в часі та порівняно з ідеальним значенням.
© Колектив авторів, 2015
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Індикатори результату (ІР 1–ІР 3) надають кількісну інформацію про досягнення
однієї з цілей політики в сфері застосування лікарських засобів (ЛЗ) – раціональне
використання ЛЗ, оцінюючи досягнення цих цілей. За індикаторами результату
оцінюють ступінь досягнення цих цілей. Їх вимірюють у відсотках або у цифрах на
основі наявної інформації.
Проведений нами ретельний аналіз змісту індикаторів моніторингу формулярної
системи свідчить, що перелік базових індикаторів, які мають надавати інформацію
про механізми та заходи, які застосовують у процесі впровадження формулярної
системи, оцінювати ефективність вжитих заходів, а також інформувати щодо
динаміки досягнення конкретних цілей значною мірою стосуються галузевого та
регіонального рівнів. Одночасно, незважаючи на те, що заклади охорони здоров’я
(ЗОЗ), по суті, є найважливішими об’єктами впровадження формулярної системи,
індикаторів для контролю ключових елементів цього процесу на локальному рівні
явно недостатньо. Крім того, слід зауважити, що вибір показників для розроблення
відповідних індикаторів та їх кількість значно впливають на достовірність результатів,
а також динаміку досягнення конкретних цілей, встановлених на локальному рівні,
та доцільність запропонованих змін.
Виходячи з вищезазначеного, метою досліджень було розроблення додаткових
індикаторів моніторингу, які давали би змогу більш об’єктивно і оперативно
оцінювати стан впровадження та дієвість формулярної системи на локальному рівні.
Матеріали та методи дослідження
Під час розроблення додаткових індикаторів моніторингу впровадження
формулярної системи на локальному рівні ми виходили з необхідності визначення
ключових елементів цього процесу, з’ясування мети кожного запропонованого
індикатора, тобто що він має вимірювати та чому важливим є його вимірювання
саме на локальному рівні, які джерела отримання даних для розрахунку відповідних
індикаторів, чи існує необхідність отримання додаткової інформації тощо.
Використовуючи методологію розрахунку індикаторів моніторингу формулярної
системи, наведену у Методичних рекомендаціях, нами виконано дослідження щодо
визначення і розроблення структури додаткових до базових індикаторів.
Кожний запропонований нами індикатор описано таким чином: групова
належність та код індикатора, визначення (зміст індикатора), сфера застосування (що
вимірює, його значимість), опис (сфера застосування і інтерпретація результатів),
основні джерела і методи збору інформації, а також спосіб його розрахунку та
можливі причини обмежень у його використані [2].
Результати дослідження та обговорення
Одним із важливих індикаторів процесу, який доповнює кількісними показниками
індикатор структури ІС 10 (наявність у кожному ЗОЗ локального формуляра ЛЗ)
наведений у Методичних рекомендаціях, є визначення частки лікарів, які приймали
участь у розробленні локального формуляра, від загальної кількості лікарів ЗОЗ, що
призначають ЛЗ (ІП 7). Передбачається, що лікар, який приймав участь у створенні
локального формуляра, більш ефективно використовує його у практичній роботі. При
ефективному впровадження стратегії раціонального використання ЛЗ на локальному
рівні цей індикатор має наближатися до 100%, оскільки у процесі розроблення
локального формуляра мають брати участь усі лікарі ЗОЗ, що призначають ЛЗ.
Відповідно до положень наказу МОЗ України від 22. 07. 2009 р. № 529 «Про
створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів
охорони здоров’я» та наказу МОЗ України від 26. 06. 2014 р. № 429 «Про внесення
змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 липня 2009 року № 529»
розроблення локальних формулярів ЛЗ ЗОЗ має здійснюватися на основі Державного
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та відповідного регіонального формуляра, уніфікованих та локальних протоколів
медичної допомоги [3, 4].
Одержати кількісну оцінку щодо інтенсивності процесу розроблення і
використання в ЗОЗ локальних протоколів медичної допомоги, розроблених на основі
Уніфікованих клінічних протоколів, та доповнити таким чином інформацію, отриману
за допомогою індикаторів структури ІС 13 та ІС 14, допоможе запропонований нами
індекс, що визначає частку розроблених локальних протоколів від загальної кількості
захворювань, що реєструються у даному ЗОЗ (ІП 8).
З метою кількісної оцінки прихильності лікарів і членів фармакотерапевтичних
комісій (ФТК) ЗОЗ до використання в локальних формулярах ЛЗ із чинного
Державного (регіонального) формуляра та отримання додаткової інформації для
оцінки процесу відбору ЛЗ пропонується доповнити перелік індикаторів процесу
інформацією щодо частки включених до локального формуляра ЛЗ із чинного
Державного або відповідного регіонального формуляра від загальної кількості ЛЗ за
МНН, внесених до локального формуляра (ІП 9).
Відповідно до визначення, що наводиться у нормативних документах, які
регламентують процес впровадження формулярної системи, локальний формуляр
– це перелік ЛЗ з найбільшою доказовою базою щодо їх ефективності, безпеки
та економічно вигідного використання коштів ЗОЗ. Нами запропоновано для
вирішення питання доцільності внесення відповідного ЛЗ до локального формуляра
та подальшої його закупівлі використовувати сучасну модифікацію VEN-аналізу –
індекс утилітарності ЛЗ (U), тобто ступеню життєвої необхідності використання
цього ЛЗ для фармакотерапії захворювання, для якого його використовуєть відповідно
до чинних нормативних документів [5].
Перевагою запропонованого індексу утилітарності є те, що він тісно пов’язує
структуру захворювань, які реєструють у ЗОЗ, відповідні нормативні документи
(уніфіковані клінічні протоколи та локальні протоколи медичної допомоги) щодо
надання медичної допомоги, та ЛЗ, які використовують у їх фармакотерапії. Цей індекс
можна використовувати як індикатор процесу для оцінки доцільності використання
кожного ЛЗ для фармакотерапії захворювання, для якого його використовують
відповідно до чинних нормативних документів, визначаючи частку лікарських засобів,
внесених до локального формуляра, для яких встановлено індекс утилітарності (U)
відповідно до структури захворювань, які реєструють у ЗОЗ (ІП 10).
Відповідно до положень Методичних рекомендацій, а також наказу МОЗ України від
22. 07. 2009 р. № 529 «Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими
засобами закладів охорони здоров’я» (із змінами, внесеними згідно з наказом МОЗ
України № 429 від 26. 06. 2014 р.) для обґрунтування доцільності включення до локального
формуляра кожного ЛЗ, як правило, необхідно проведення ABC/VEN-аналізу.
З метою удосконалення існуючих критеріїв оцінки дієвості формулярної
системи та підвищення певного рівня очікуваної якості від її впровадження нами
запропонований принципово новий додатковий індикатор цього процесу – оцінка
раціональності використання ЗОЗ бюджетних коштів на лікарське забезпечення
на основі використання результатів ABC/VEN-аналізу. Він передбачає визначення
частки назв ЛЗ, внесених до локального формуляра, для яких фармакотерапевтичною
комісією ЗОЗ було проведено попередній ABC/VEN-аналіз, від загальної їх кількості
у цьому формулярі (ІП 11). У разі ефективного впровадження елементів формулярної
системи на локальному рівні цей індикатор має наближатися до 100% [6].
У зв’язку з відсутністю у більшості ЗОЗ спеціалістів в області клінікоекономічного аналізу та комп’ютерних технологій, члени ФТК у першу чергу мають
оволодіти методикою його проведення, особливо з використанням електронних
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таблиць. Отже, індикатор, що дає змогу визначити частку членів ФТК, що володіють
методикою проведення ABC/VEN-аналізом, може опосередковано свідчити про стан
впровадження формулярної системи на рівні ЗОЗ. В ідеалі всі члени ФТК (100%)
мають володіти цими навичками (ІП 12) [7].
Для кількісної оцінки результативності впровадження формулярної системи
на локальному рівні Методичними рекомендаціями передбачено три індикатора,
які доцільно було б доповнити індикатором, який надає інформацію про кількість
торговельних назв ЛЗ, що не входили до чинного локального формуляра, але були
придбані ЗОЗ за бюджетні кошти (ІР 4). Цей показник, порівняний в часі (рік, квартал),
дає можливість визначити рівень професійної підготовки лікарів з питань раціонального
використання ЛЗ, а також може бути використаний для прийняття рішення щодо оцінки
результативності формулярної системи та реалізації стратегії її удосконалення.
Реалізуючи основні принципи розрахунку індикаторів моніторингу формулярної
системи, зокрема на локальному рівні, всі запропоновані нами індикатори описано
відповідно до нормативних вимог [2].
У табл. 1 подано розроблені нами додаткові до наведених у Методичних
рекомендаціях індикатори моніторингу та оцінки дієвості формулярної системи на
етапі її впровадження.
Таблиця 1
Перелік запропонованих індикаторів моніторингу формулярної
системи на локальному рівні
Код
індикатора

Назва індикатора

ІП 7

Кількість лікарів, які приймали участь у розробленні локального формуляра ЗОЗ від
загальної кількості лікарів, які призначають ЛЗ

ІП 8

Кількість розроблених та затверджених у ЗОЗ локальних протоколів медичної
допомоги від загальної кількості захворювань, які реєструють у ЗОЗ

ІП 9

Кількість внесених до локально формуляра ЛЗ із чинного Державного (регіонального)
формуляра від загальної кількості ЛЗ, внесених до локального формуляра

ІП 10

Кількість ЛЗ, внесених до локального формуляра, для яких визначений індекс
утилітарності (U) відповідно до структури захворювань, які реєструють у ЗОЗ, від
загальної кількості ЛЗ, внесених до локального формуляра

ІП 11

Кількість ЛЗ, внесених до локального формуляра, для яких був проведений попередній
ABC/VEN-аналіз, від загальної кількості ЛЗ, внесених до локального формуляра

ІП 12

Кількість членів ФТК, які володіють методикою проведення ABC/VEN-аналізу, від
загальної кількості членів ФТК

ІР 4

Кількість торговельних назв ЛЗ, що не входили до чинного локального формуляра,
але були придбані ЗОЗ за бюджетні кошти, від загальної кількості ЛЗ, внесених до
локального формуляра

Слід зазначити, що індикатори моніторингу тісно пов’язані між собою за аспектом
впровадження формулярної системи. Саме тому вважаємо за доцільне у подальшому
аналізувати їх у комплексі, як це наведено у табл. 2.
Таблиця 2
Узгодженість запропонованих індикаторів моніторингу впровадження формулярної
системи на локальному рівні з представленими у Методичних рекомендаціях
Ключові компоненти

Індикатори
структури

Відбір основних ЛЗ
ІС 10, ІС 13, ІС 14
Інформування та постійне
навчання лікарів раціональному ІС 10
використанню ЛЗ
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Індикатори процесу
ІП 7, ІП 8, ІП 9

Індикатори
результату
ІР 4

ІП 7, ІП 10, ІП 11, ІП 12 ІР 4

Приймаючи до уваги, що відповідно до положень наказу МОЗ України
від 26. 06. 2014 р. № 429 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я
України від 22 липня 2009 року № 529», регіональні формулярні комітети зобов’язані
щороку надавати Центральному формулярному комітету Звіт про стан впровадження
формулярної системи в закладах охорони здоров’я за формою, які подано у наказі,
вважаємо за необхідне доповнити наведений там перелік індикаторів додатковими
індикаторами, що представлені у табл. 1, з подальшою розробкою відповідної форми
Звіту фармакотерапевтичних комісій ЗОЗ.
Висновки
1. Проведений аналіз змісту індикаторів моніторингу формулярної системи,
наведених у Методичних рекомендаціях щодо моніторингу та оцінки дієвості
формулярної системи, на етапі її впровадження засвідчив недостатню кількість
базових індикаторів для об’єктивної оцінки цього процесу на локальному рівні
незважаючи на те, що ЗОЗ фактично стали основним об’єктом формулярної системи.
2. Для проведення об’єктивної кількісної оцінки стану впровадження формулярної
системи запропоновано ряд індикаторів процесу (ІП 7–ІП 12) та результату (ІР 4),
важливою відмінністю яких є отримання інформації щодо динаміки цього процесу
в часі, яка має вказувати на тенденції щодо дієздатності формулярної системи на
локальному рівні.
3. Запропоновано розробленими індикаторами моніторингу формулярної системи
доповнити форму Звіту регіонального формулярного комітету про стан впровадження
формулярної системи в закладах охорони здоров’я, затвердженого наказом МОЗ
України від 26. 06. 2014 р. № 429 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони
здоров’я України від 22 липня 2009 року № 529».
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АННОТАЦИЯ
Одним из стратегических инструментов управления качеством оказания медицинской помощи
в современных условиях является внедрение в практику работы учреждений здравоохранения
формулярной системы, которая требует адекватного механизма оценки ее эффективности. Таким
механизмом является мониторинг, который целесообразно проводить с помощью соответствующих
индикаторов, представленных в Методических рекомендациях по мониторингу и оценке эффективности
формулярной системы на этапе её внедрения, утвержденных приказом МЗ Украины от 29. 10. 2010 г.
№ 918 (далее – Методические рекомендации).
Цель работы – разработка дополнительных индикаторов мониторинга, которые бы позволили
объективно и оперативно оценивать процесс внедрения формулярной системы на локальном уровне.
При разработке дополнительных индикаторов мониторинга формулярной системы на локальном
уровне использована методология, изложенная в Методических рекомендациях.
В результате проведенных исследований дополнительно к базовым разработаны шесть индикаторов
процесса (ИП 7–ИП 12) и индикатор результата (ИР 4), которые позволят проводить наряду с
качественной количественную оценку эффективности внедрения формулярной системы на локальном
уровне.
Авторами предложено дополнить разработанными индикаторами перечень индикаторов,
представленных в Методических рекомендациях, а также и форму Отчета регионального формулярного
комитета о состоянии внедрения формулярной системы в лечебных учреждениях, утвержденного
приказом МЗ Украины от 22. 06. 2014 г. № 429 «О внесении изменений в приказ Министерства
здравоохранения Украины от 22 июля 2009 года № 529», с дальнейшей разработкой формы Отчета
фармакотерапевтических комиссий о состоянии внедрения формулярной системы.
E. V. Shelkovaya 1, A. V. Kabachnaya 1, A. G. Kabachnyi 2
Kharkiv Medical Academy of Post-graduate Education
2
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IMPROVEMENT OF THE METHODS FOR PROCESS EFFICIENCY ASSESSMENT OF THE
FORMULARY SYSTEM INTRODUCTION AT THE LOCAL LEVEL

1
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ABSTRACT
One of the strategic tools of quality management of medical care in modern conditions is introduction of
the formulary system, which requires an adequate mechanism for assessing its efficiency, into practical work of
healthcare institutions. Such a mechanism is monitoring, which is advisable to carry out using the corresponding
indicators presented in the Guidelines for monitoring and assessment of efficiency of the formulary system at
the stage of its introduction approved by the order of the Ministry of Public Health of Ukraine dated 29. 10.
2010 N 918 (hereinafter – Guidelines).
The aim of our work is to develop additional monitoring indicators that would allow objectively and
effectively to assess the process of the formulary systemintroduction at the local level.
When developing additional indicators for the formulary system monitoring at the local level the
methodology set out in the Guidelines is used.
The research resulted in development of six process indicators (PI 7–PI 12) and the result indicator (RI
4) in addition to the basic ones. They will allow conducting quantitative assessment along with qualitative
assessment of efficiency of the formulary system introduction at the local level.
The authors suggested to complete the list of indicators presented in the Guidelines adding the indicators
developed, as well as to include them in the form of the report of the regional Formulary Committee on the
state of implementation of the formulary system in hospitals approved by the order of the Ministry of Public
Health of Ukraine dated 22. 06. 2014 N 429 «On Amendments to the Order of the Ministry of Public Health
of Ukraine dated July 22, 2009 N 529», with further development of the Report Form of pharmacotherapeutic
commissions on the state of implementation of the formulary system.
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фармацевтичне право
Становлення української державності пов’язано з необхідністю вирішення
надзвичайно соціально важливих проблем законодавчого та нормативно-правового
забезпечення, зокрема щодо реформування охорони здоров’я і її складової –
фармацевтичної галузі та забезпечення фізичної і цінової доступності в отриманні
медикаментозної допомоги в усіх населених пунктах країни.
Особливо гостра проблема лишається в забезпеченні сільського населення
найнеобхіднішими лікарськими засобами (ЛЗ). На цей час в багатьох сільських
населених пунктах відсутні аптеки і навіть аптечні пункти, що негативно впливає на
популяцію сільського населення [1]. Вищезазначене має прямі ознаки порушень уже
прийнятих нормативно-правових засад, передбачених у діючих регуляторних актах
України.
Разом з тим, із карти країни зникають сільські населені пункти. За роки
незалежності в Україні зникло 600 сіл і 400 селищ, в тому числі найбільш всього
на Сумщині, Київщині і Полтавщині [2]. І таке явище, апріорно, слід пов’язувати з
невирішенням соціальних проблем, зокрема в галузі охорони здоров’я, фармації.
Зараз у державі відсутні нормативно-правові інструменти щодо забезпечення
розвитку сільської аптечної мережі та організації забезпечення сільського населення
ЛЗ. Комерційні структури не відкривають нові аптеки в сільській місцевості із-за їх
низької рентабельності, держава не гарантує надання житла та раніше встановлених
й узаконених пільг для аптечних працівників.
Зазначена низка проблем і є предметом нашого дослідження, так як це може
сприяти вирішенню проблем забезпечення сільського населення лікарськими
засобами, що позитивно може впливати також на відродження сільських населених
пунктів.
Мета роботи – вивчити стан забезпечення сільського населення ЛЗ та на
основі проведеного дослідження сформулювати пропозиції нормативно-правового
упорядкування щодо оптимізації його організації і вирішення найбільш гострих
проблем сільської аптечної мережі з позицій фармацевтичного права.
Матеріали та методи дослідження
Дослідження здійснювали на основі безпосереднього вивчення стану лікарського
забезпечення в 37 сільських населених пунктах Київської, Рівненської та Чернігівської
областей, вивчення асортименту ліків у сільських аптеках та аптечних пунктах, що
функціонують при фельдшерських та фельдшерсько-акушерських пунктах, вивчення
публікацій та джерел наукової літератури. Застосовували традиційні методи опитування
фахівців та населення сільської місцевості, використовували статистичні дані.
© Колектив авторів, 2015
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Результати дослідження та обговорення
В Україні, традиційно була вибудувана чітка та ефективна, на той час, унормована
правова система лікарського забезпечення сільського населення. На всіх етапах
надання медичної допомоги функціонувала адекватна форма централізованої
системи забезпечення населення ЛЗ. Кожна аптека виконувала нормативно-правові
вимоги щодо дотримання: наявного асортименту ліків; раціонального розміщення
аптек, пішохідно-транспортної доступності, нормативно-проектного будівництва;
безвідмовного обслуговування населення України та лікувально-профілактичних
закладів життєво-необхідними ЛЗ, що передбачалося у відповідних нормативних
чинниках адміністрування процесами у фармації на кожному з рівнів та етапів
діяльності галузі.
На першому рівні надання медичної допомоги населенню через фельдшерські й
фельдшерсько-акушерські пункти, здоровпункти – забезпечення ЛЗ здійснювали через
аптечні пункти І або ІІ групи (натепер категорії), вони в обов’язковому порядку були
організовані і функціонували при цих первинних медичних закладах. Аптечні пункти
підпорядковувались найближчій сільській або районній аптеці, на яку покладалась
вся організаційна робота по забезпеченню діяльності конкретного аптечного пункту
(укладання договорів із завідувачами фельдшерсько-акушерськими пунктами, які
за сумісництвом були і завідувачами аптечними пунктами, забезпечення аптечного
пункту лікарськими засобами, контролю за його діяльністю і т. п.).
На другому рівні надання медичної допомоги сільському населенню, – яке
організовували через лікарські амбулаторії, а подекуди аж до 60-х років минулого
століття і через сільські дільничні лікарні – забезпечення ліками сільського населення
здійснювали через сільські аптеки, які функціонували у всіх населених пунктах, де
знаходились лікарські амбулаторії.
У 1991 р. в Україні функціонувало 2 826 сільських аптек. В цілому по Україні
однією сільською аптекою обслуговувалось 6 тисяч населення при нормативах
6,5 тис. осіб [3].
Слід зазначити, що в більшості сільськогосподарських областей цей показник
був кращим, зокрема у Вінницькій області однією аптекою обслуговувалось 4,8 тис.
сільського населення, в Дніпропетровській – 4,7, Житомирській – 5,3, Запорізькій –
4,6, Київській – 5,5, Кіровоградській – 5,1, Миколаївській – 4,7, Полтавській – 4,0,
Сумській – 3,9, Херсонській і Чернігівській – 5 тис. осіб [3].
Окрім сільських аптек в Україні функціонувало 16 302 аптечних пункти, з яких
247 І категорії та 16 055 ІІ категорії. Із набуттям незалежності, відповідні державні
структури не змогли зберегти розгалужену і ефективну сільську аптечну мережу,
з різних причин вона по суті була розбалансована. Сільські аптеки у більшості
населених пунктів були закриті як нерентабельні, а їх приміщення здебільшого продані
або передані приватним власникам для інших потреб. Це і є прикладом порушення
державних вимог та законодавчих нормативів щодо збереження чисельності закладів
охорони здоров’я. До того ж, на даний час не при всіх сільських фельдшерських
і фельдшерсько-акушерських пунктах організовано аптечні пункти, а в багатьох із
них, які функціонують, відмічається незначний асортимент ЛЗ. За даними нашого
дослідження, деякі сільські населенні пункти у Київській, Рівненській областях
знаходяться на відстані від 20 до 40 км до найближчої аптеки, і в цих населених
пунктах відсутні будь-які організаційні форми забезпечення населення ЛЗ.
Особливо скрутне становище склалося з отриманням необхідних ліків у жителів,
що проживають у гірських районах, зокрема в Міжгірському, Воловецькому районах
Закарпатської області, Рокитнянському, Дубровицькому районах Рівнеської області
та ін.
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За даними досліджень вчених Львівського медичного університету ім. Данила
Галицького в 2014 р. у сільській місцевості України проживала майже третина
населення, але розміщено лише четверта частина аптечних закладів, через які
відпускається всього 10% загальноукраїнського об’єму роздрібної реалізації ЛЗ [4].
За цими дослідженнями, в період з 01. 01. 2011 р. по 29. 01. 2013 р. кількість аптек
в сільській місцевості зменшилась на 717 (з 3 370 до 2 653). На наш погляд така
тенденція має об’єктивні причини, а саме: закриття аптечних кіосків у селах, так як з
грудня 2012 р. втратили силу підзаконні акти, що дозволяли суб’єктам господарювання
здійснювати роздрібну торгівлю ЛЗ через аптечні кіоски; недостатність кваліфікованих
фармацевтичних кадрів, їх природним вибуттям, пов’язаним з виходом працівників
на пенсію, а молодих спеціалістів – з-за відсутності соціально-побутових умов та
перспектив законодавчих гарантій на пільги; належної життєздатності аптек із-за
низької купівельної спроможності сільських жителів. Ці основні причини цілком
співпадають із результатами наших досліджень та дослідженнями інших авторів.
Отже, зазначені причини витікають з об’єктивного стану речей, перш за все, з
відсутності в сільській місцевості необхідної соціальної інфраструктури, мінімальних
побутових умов для проживання, зубожіння сільського населення, що призвело до
низької купівельної спроможності населення та нерентабельності аптек.
Вважаємо також за доцільне підтримати проведення у вигляді експерименту
ініціативи щодо організації забезпечення сільського населення ЛЗ на основі створення
і функціонування «Аптеки на колесах». Такий досвід практикують у Росії з 2000 р. та
у Миколаєві (Україна), а в асортименті «Аптеки на колесах» знаходиться понад 1 200
найменувань [4].
В Україні, у 80-х роках минулого століття під час весняно-польових робіт, а
також збору урожаю здійснювали виїзди працівників сільських і районних аптек на
польові стани і місця безпосереднього виконання сільськогосподарських робіт для
забезпечення працівників. Це, по суті, був прообраз запропонованої У. Яншиною
і В. М Саранчуком «Аптеки на колесах», але це відбувалося за інших соціальноекономічних умов. Такі заходи в той час мали більше соціально-політичне значення,
ніж економічне, проте не можна не відзначити і його позитивний вплив на моральнопсихологічний стан і здоров’я сільських працівників.
Окремо вважаємо доцільним зупинитися на можливості використання норм
Закону України «Про лікарські засоби» щодо поліпшення забезпечення сільського
населення ЛЗ. Згідно з законом, розділ VI, стаття 19 – на лікарські засоби, та згідно
з відповідним наказом Міністерства охорони здоров’я, що відпускаються населенню
без рецепта лікаря – розповсюджуються правила торгівлі як на звичайні товари [5].
Тому ці норми Закону можна використати для реалізації «найпростіших ліків» через
заклади торгівлі, що є в усіх сільських населених пунктах, – шляхом розміщення
в них власниками аптек на договірних засадах спеціальних устроїв – диспенсорівавтоматів – для зберігання ліків у закладах торгівлі й відпуску їх населенню [6].
На думку авторів статті, при умові законодавчого регулювання суттєве поліпшення
забезпечення сільського населення доцільно здійснювати за такими напрямами.
1. Це законодавчо передбачена організація аптечних пунктів при всіх діючих
фельдшерських і фельдшерсько-акушерських пунктах, а в населених пунктах, де
функціонують лікарські амбулаторії – повноцінних аптек. В аптеках і аптечних
пунктах слід забезпечити постійну наявність обов’язкового мінімального асортименту
ЛЗ. Одночасно відновити передбачену законом України «Про лікарські засоби»
діяльність аптечних кіосків, де це є необхідно та доцільно.
2. Власники аптек мають забезпечити такий порядок, при якому у разі відсутності
препарату під час звернення відвідувача з рецептом лікаря, працівник аптеки
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зобов’язаний зв’язатися з постачальником, отримати необхідний препарат та
забезпечити ним хворого. Передбачити доповнення та зміни до наказу МОЗ України
№ 360 від 19. 07. 2005 р. щодо забезпечення відпуску рецептурних ліків одноразово
однієї таблетки без рецепта лікаря у сільській місцевості з відповідним обліком та
посвідченням пацієнта.
Сьогодні наявні транспорті комунікації дають змогу в оперативному порядку
отримати необхідні ліки і забезпечити таким чином хворих (транспорт, що доставляє
продукти в сільський торгівельний заклад, поштовий транспорт та ін.). Доцільно
також мати в аптеці базу даних про потребу в препаратах, які постійно використовують
хворі з хронічними захворюваннями цього сільського населеного пункту. Це дасть
можливість завчасно завозити необхідні ЛЗ в аптеку чи аптечний пункт.
Значною проблемою в забезпеченні сільського населення ЛЗ є зростання цін на
лікарські препарати, проблема стосується і міського населення. Однак в сільській
місцевості проблема ще гостріша із-за низького рівня пенсій, безробіття громадян.
Згідно з публікаціями, на Вінниччині ліки подорожчали на 50%, на Закарпатті – на
80%, а окремі імпортні препарати – на 200%. Хвиля подорожчання ліків відзначається
по всій Україні [7]. Хоча уряд і задекларував, що з квітня 2014 р. вводиться ПДВ на
імпортні ліки на 7%, проте на практиці це обернулося зростанням цін на ліки на рівні
60–70%, бо фактично ПДВ застосовується на всіх етапах постачання ЛЗ [8]. Поряд
з імпортними ліками водночас подорожчали і вітчизняні ліки, для виробництва яких
використовують імпортну сировину, так як власної сировини в Україні майже не
виробляють. Це призвело до зменшення реалізації ліків із сільської аптечної мережі
й ліки для сільських жителів фактично стали недоступними. Не вписавшись у нові
правила гри на фармацевтичному ринку, сільські аптеки почали масово закриватися,
в першу чергу аптеки з невеликим об’ємом реалізації, які не можуть конкурувати з
великими аптечними мережами.
Ситуація, що склалася з забезпеченням сільського населення ЛЗ, унеможливлює
здійснення реформування сільської охорони здоров’я та проведення раціональної
фармакотерапії [9, 10, 11], особливо в умовах слабкої санітарно-освітньої роботи на
селі. Значна частина населення під час прийому ліків не дотримується комплаєнсу,
відмічається вживання алкоголю та тютюнокуріння [10, 11].
На основі наших досліджень зроблено висновок про те, що в даний час вирішити
проблему належної організації забезпечення сільського населення ЛЗ лише на основі
комерційних підходів неможливо. На законодавчому та урядовому рівні мають бути
задіяні соціальні підходи та передбачені чіткі преференції від держави і, що дуже
важливо, від місцевих громад необхідна підтримка діяльності аптечних закладів,
які функціонують в сільських населених пунктах [10, 11, 12]. Відповідальність за
організацію лікарського забезпечення населення в конкретних населених пунктах
на законодавчому рівні має бути покладена на місцеві громади, Державну службу
України з лікарських засобів та її територіальні органи, які значною мірою мають
відійти від виключно функцій контролю, а займатися також роботою по суті, тобто
налагоджувати службу лікарського забезпечення населення на всіх рівнях надання
медичної допомоги в країні. Для цього слід передбачити всі необхідні норми в новому
Законі про місцеве самоврядування, який планується прийняти Верховною Радою.
Значне розширення прав і самостійності місцевих громад, в тому числі формування
бюджету на 2016 рік за рахунок змін щодо відрахування податків місцевим громадам,
може стати нормами нового проекту закону, розширить їх фінансові можливості,
зокрема і в підтримці діяльності сільської аптечної мережі.
Для реального забезпечення рентабельності діяльності аптеки, сільська громада
має взяти на себе витрати, пов’язані з орендою приміщень, освітленням та
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опаленням, витратами на інші комунальні послуги та безкоштовно надати житло
для фармацевтичного працівника аптеки, незалежно від форми власності, звільнити
аптеку від сплати податку на землю. На нашу думку, такі преференції дадуть змогу
вирішити проблеми функціонування сільської аптечної мережі та забезпечення її
фармацевтичними кадрами.
Слід зазначити, що в сільських населених пунктах є достатня кількість пустих
будинків, де можна після відповідного ремонту створити належні умови для
проживання фармацевтичних працівників. Зважаючи на те, що об’єми реалізації
лікарських засобів через сільську аптечну мережу є незначними, вони становлять
лише 10% від загальної роздрібної реалізації, доцільно відмінити ПДВ на лікарські
засоби, що відпускаються з сільських аптечних закладів.
Висновки
1. Дослідження стану забезпечення сільського населення ЛЗ засвідчують
необхідність прийняття на державному рівні законодавчих норм і здійснення
місцевими громадами практичних заходів щодо докорінного поліпшення стану справ
у цьому розділі охорони здоров’я.
2. Доцільно включити в новий закон про місцеве самоврядування, що планується
прийняти Верховною Радою, норму щодо звільнення сільських аптек від сплати
податку за землю та норму, за якою передбачаються кошти в бюджеті місцевих громад
на оплату витрат, пов’язаних з орендою приміщень для аптек, незалежно від форми
власності, утримання житла та оплати комунальних послуг працівниками аптек, а
також направити уряду країни науково обґрунтовані пропозиції щодо відміни ПДВ
на лікарські засоби, що реалізуються зі сільських аптек.
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АННОТАЦИЯ
Становление украинской государственности связано с решением чрезвычайно важных социальных
проблем законодательного и нормативно-правового обеспечения, в частности относительно
необходимости реформирования фармацевтической отрасли для обеспечения физической и ценовой
доступности приобретения лекарственных средств во всех населенных пунктах страны. Особо острая
проблема сложилась в лекарственном обеспечении сельского населения.
Целью работы было изучение состояния лекарственного обеспечения сельского населения и на
основе исследования формирование предложения по оптимизации его организации и решения наиболее
острых проблем сельской фармации.
Исследования проводили на основе изучения состояния лекарственного обеспечения в населенных
пунктах нескольких областей. Применены методы опроса специалистов и жителей сельской местности,
использовали статистические данные.
В Украине традиционно действовала четкая и эффективная правовая система лекарственного
обеспечения сельского населения. При всех врачебных амбулаториях функционировали сельские
аптеки, а при всех фельдшерско-акушерских пунктах – аптечные пункты. Впоследствии не смогли
сохранить разветвленную сельскую аптечную сеть. Сельские аптеки во многих населенных пунктах
были закрыты как нерентабельные, к тому же не при всех фельдшерских и фельдшерско-акушерских
пунктах сейчас организованы аптечные пункты, а в функционирующих – незначительный ассортимент
лекарств. В ряде сельских населенных пунктов отсутствуют какие-либо организационные формы
обеспечения населения лекарственными средствами.
Введение правительством в 2014 г. 7% НДС на импортные лекарственные средства привело к
удорожанию лекарств от 50% до 200%, вследствие чего уменьшилась реализация лекарств, и это
явилось причиной нерентабельности сельских аптек и их закрытия.
Отсутствие необходимой лекарственной помощи является одним из негативных факторов,
отрицательно влияющих на популяцию сельского населения. За годы независимости с карты Украины
исчезло 600 сел и 400 сельских поселков. В научных публикациях предлагают разные формы
обеспечения сельского населения: размещение специальных устройств – диспенсеров-автоматов в
торговых точках для реализации лекарственных средств, подлежащих отпуску без рецептов врачей,
организацию «Аптеки на колесах» и др.
В данный период решить проблему надлежащей организации лекарственного обеспечения
сельского населения лишь на основе коммерческих подходов невозможно. Поэтому на законодательных
и правительственных уровнях должны быть задействованы социальные подходы и предусмотрены
конкретные меры для функционирования сельской аптечной сети.
Ответственность за организацию обеспечения населения в конкретных населенных пунктах должна
быть регламентирована на законодательном уровне и возлагаться на руководителей сельских громад и
государственную службу лекарственных средств.
Исследование состояния обеспечения сельского населения лекарственными средствами
свидетельствуют о необходимости принятия на государственном уровне законодательных норм
и осуществления громадами практических мер по корректному улучшению дел в этом разделе
здравоохранения.
Целесообразно включить в новый закон о местном самоуправлении, который планируется принять
Верховной Радой, норму об освобождении сельских аптек от уплаты налога на землю и норму, по
которой предусматриваются средства в бюджете местных громад на оплату расходов, связанных с
арендой помещений для аптек, независимо от формы собственности, содержания жилища и оплаты
коммунальных услуг работникам аптек, а также направить правительству страны научно-обоснованные
предложения в части отмены НДС на лекарственные средства, реализуемые из сельских аптек.

14

V. O. Boryshchuk 1, O. S. Soloviov 1, T. M. Krasnianska 2, I. V. Klymenko 1, O. V. Kyrpach 1, S. V. Augunas 1
Shupyk National Medical Academy of Post-graduate Education, Kyiv
2
Ukrainian Military Medical Academy, Kyiv
STATE ADMINISTRATIVE AND LEGAL DELICT REGARDING THE OPTIMIZATION OF DRUG
PROVISION FOR THE RURAL POPULATION
1

Key words: rural pharmacies, drug provision of the rural population, pharmaceutical law
ABSTRACT
The formation of Ukrainian statehood is related to the solution of critical social issues on the legislative
and regulatory legal maintenance of reforming the pharmaceutical industry, in particular, to ensure the physical
and price affordability of medicines in all localities of the country. Particularly pressing problem has developed
with the drug provision for the rural population.
The objective was to study the problem of drug provision for the rural population and to make accordingly
the proposals for optimizing its organization and solving the most pressing problems of rural pharmacy.
The studies were based on results of drug monitoring service provision in localities of a few regions. There
were used the methods of survey of experts and residents in rural areas, and statistical data.
Traditionally Ukraine used to have the well-organized and effective legal system of drug provision for the
rural population. The pharmacies were opened in all the rural outpatient clinics and rural health posts.
Subsequently, we failed to maintain a broad rural network of pharmacies. The rural pharmacies in many
villages are closed as unprofitable, besides in some feldsher’s stations and rural health posts there are no
pharmacies, and a shortage of medicines. In some rural areas, there are no organizational forms of providing
the population with drugs.
The introduction of the government 7% of VAT on imported drugs in 2014 led to the rise in the cost of
medicines from 50% to 200% which caused reducing the drugs sale and this was the reason for closing rural
pharmacies because of their unprofitability.
The lack of proper medical care is one of the negative factors affecting the rural population. During the
years of independence in Ukraine there have disappeared 600 villages and 400 rural settlements. The scientific
publications present different forms of drug providing in the rural areas like special automatic dispensers in
retail outlets for over-the-counter drugs, «Pharmacy on wheels» organizations and others.
During this period, it is impossible to solve the problem of the medicinal maintenance of the rural population
only on the basis of commercial approaches. There fore, legislative and governmental levels must be involved
as well as social approaches and the specific measures for proper functioning of the rural pharmacy network
must be developed.
The heads of the rural communities and the State Service of Ukraine on Medicinal Products should be
responsible for organizing the drug provision for the population in specific localities and it should be regulated
at the legislative level.
Studying the drug provision service for the rural population proves the necessity to adopt state legislative
regulation on the problem and take practical measures by the communities for improving this field of healthcare.
It is advisable to include the regulation on exemption the rural pharmacies from real estate taxes in the new
Law «On the local self-administration» to be planned to adopt by the Verkchovna Rada of Ukraine as well as
the regulation on state budget financing the local communities to pay over residential premises for the rural
pharmacies, irrespective of the form of ownership, utilities services. Should be substantiated the proposals for
the government to abolish VAT on medications which are provided in the rural pharmacies.
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Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
ВПЛИВ ТИПУ НАПОВНЮВАЧА НА КІНЕТИКУ ВИВІЛЬНЕННЯ
ТРИМЕТАЗИДИНУ ДИГІДРОХЛОРИДУ З МАТРИЧНИХ ТАБЛЕТОК
Ключові слова: матричні таблетки, Ethocel, Kollidon SR, Methocel K, Avicel PH101, Emcompress, Neosorb P100T
Пероральні матричні таблетки є сучасною лікарською формою, за допомогою
якої можна досягати бажаної кінетики вивільнення активного фармацевтичного
інгредієнту (АФІ) in vitro та відповідного рівня терапевтичної концентрації АФІ
in vivo. Тому дослідження факторів, що впливають на кінетику вивільнення АФІ
in vitro є актуальним завданням, а тип наповнювача є таким фактором впливу.
Розрізняють два основних типи матричних систем, що мають відмінний механізм
вивільнення розчинних компонентів: розчинні гідрофільні, що утворюють на
поверхні матриці шар гелю, нерозчинні гідрофобні.
Основним механізмом вивільнення з нерозчинної матриці є дифузія, тому рівняння
Хігучі, яке було виведено зі закону Фіка про дифузію, може бути використано для
нерозчинних матричних таблеток [1, 2], а для відображення впливу структури матриці
(пористості та звивистості) Лапідусом та Лорді це рівняння було модифіковано [3]:
			
(Рівняння 1)
A

де Mt – загальна кількість АФІ, що вивільнилася за час t;
A – загальна площа таблетки;
D – коефіцієнт дифузії;
– пористость матричної системи;
– звивистість пор;
C0 та CS відповідають початковій концентрації АФІ в матриці та розчинності АФІ
у матриці.
Згідно з рівнянням Лапідуса і Лорді (рівняння 2), будь-який чинник, який змінює
ступінь звивистості гелю, в т. ч. розмір частинок АФІ, може впливати на систему з’єднання
полімерних молекул у шарі гідратованого полімеру і, отже, на швидкість вивільнення:
			
				
(Рівняння 2)
де τ – відображає звивистість дифузійних шляхів гелю;
D* – удаваний коефіцієнт дифузії АФІ крізь шар гелю;
D – реальний коефіцієнт дифузії АФІ.
Зі збільшенням звивистості дифузійних шляхів шару гелю кінетика вивільнення
АФІ уповільнюється [3, 4].
Було досліджено вплив нерозчинного кальцію фосфату дигідрату (Emcompress)
та розчинної лактози у кількості 30% на матричні таблетки із вмістом
гідроксипропілметилцелюлози (ГПМЦ, Methocel K4 M) 40% та тетрацикліну
гідрохлориду (100–30 мг/мл) 30% [5]. Також було досліджено вплив розчинної
лактози, набухаючої мікрокристалічної целюлози (МКЦ, Avicel PH-101) та
нерозчинного кальцію фосфату дигідрату в кількості 65% на матричні таблетки зі
вмістом ГПМЦ (Methocel K15M) 18% та дилтіазему гідрохлориду (50 мг/мл) 15% [6].
© В. В. Могилюк, Л. Л. Давтян, 2015

16

Було встановлено, що у разі використання лактози динаміка гідратації, переміщення
фронту набухання та ерозія були швидшими. Швидкість кінетики вивільнення АФІ
за використання наповнювачів зменшувалася у послідовності: лактоза моногідрат >
МКЦ > кальцію фосфат дигідрат.
Також було досліджено вплив лактози, МКЦ, частково прежелатинизованого
крохмалю (Starch 1500) у кількості 50% на вивільнення з матричних таблеток зі вмістом
ГПМЦ (Methocel K4M) 20% та хлорфеніраміну малеату (>100 мг/мл) чи теофіліну
(8 мг/мл) у кількості 30%. Використання Starch 1500 призвело до значного уповільнення
кінетики вивільнення порівняно з лактозою та МКЦ. Швидкість кінетики вивільнення
АФІ зменшувалась у послідовності: лактоза моногідрат > МКЦ > Starch 1500 [7].
Таким чином, за допомогою допоміжних речовин, що впливають на механізм
набухання та швидкість пересування фронту набухання, дифузії та вивільнення
можна впливати на механізм вивільнення та кінетику вивільнення АФІ [5, 6, 11].
Метою цієї роботи є вивчення впливу типу наповнювача на кінетику вивільнення
модельної субстанції триметазидину дигідрохлориду (TMZ•2HCl) із матричних
таблеток. Тому для вивчення впливу типу наповнювача на кінетику вивільнення
TMZ•2HCl із матричних таблеток було використано нерозчинну ненабухаючу
етилцелюлозу (Ethocel 10), нерозчинну набухаючу фізичну суміш із нерозчинного
набухаючого полівінилацетату та розчинного полівінилпіролідону (Kollidon SR),
розчинну набухаючу ГПМЦ (Methocel K4M) як матриксоутворювач та різні
наповнювачі: розчинний сорбітол (Neosorb P100T), нерозчинний у лужному та
розчинний у кислому середовищі кальцію гідрофосфат дигідрат (Emcompress) та
нерозчинну набухаючу МКЦ (Avicel PH-101). Для отримання більш передбачуваної
структури матричних таблеток використано метод прямого пресування.
Матеріали та методи дослідження
Як сировину використано: триметазидину дигідрохлорид (TMZ•2HCl; Sochinaz
SA, Швейцарія); сорбітол (Neosorb P100T; Roquette, Франція); кальцію гідрофосфат
дигідрат (Emcompress; JRS Pharma, Німеччина); мікрокристалічну целюлозу (Avicel
PH-101; FMC Corp., США); етилцелюлозу зі ступенем заміщення на -CH2CH3радикал 48,0–49,5% (Ethocel Std. 10 FP; The Dow Chemical Company, США);
гідроксипропілметилцелюлозу зі ступенем заміщення на -CH3-радикал 19–24%,
та на -CH2CH(OH)CH3-радикал 7–12% (тип 2208 за USP; Methocel K4M; Colorcon,
Англія); фізичну суміш нерозчинного полівінилацетату та розчинного повідону
у співвідношенні 8:2, отриману методом розпилювальної сушки (Kollidon SR;
BASF SE, Німеччина); кремнію диоксид колоїдний (Aerosil 200 Ph., Evonik AG,
Німеччина); стеарил фумарат натрію (Pruv; JRS Pharma, Німеччина).
Визначення розміру частинок. Визначення здійснювали методом розсіювання лазерного
світла (Coulter LS 230, Coulter Electronic, Німеччина). Прилад визначав проекційну площу
частинок та відображав її у значенні діаметра проекційної площі (діаметр частинок). У
результаті одержано середній розмір частинок, розподілення частинок за розмірами та
диференційним об’ємом у відсотках від загального об’єму частинок зразка.
Виготовлення матричних таблеток. Використовували однакову процедуру
виготовлення таблеток: змішування модельної субстанції, наповнювача та
полімеру у міксері (Turbula T2F, Willy A. Bachofen AG, Швейцарія) упродовж 15 хв,
просіювання одержаної суміші через сито з розміром отворів 0,7 мм, змішування
з глідантом та лубрикантом, попередньо просіяними через сито з розміром отворів
0,5 мм, у тому самому міксері упродовж 5 хв (таблиця). Для виготовлення таблеток
двоопуклої форми з діаметром 8 мм, з радіусом кривизни 6 мм та середньою вагою
200 мг було використано метод прямого пресування та застосовано однопозиційний
ексцентриковий прес (Korsch EKO, Korsch AG, Німеччина).
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Таблиця

Склад таблеток
Інгредієнти

Номер рецептури та вміст компонентів, %
Р3
Р4
Р5
Р6
Р7

Р1

Р2

Р8

Р9

17,7

17,7

17,7

17,7

17,7

17,7

17,7

17,7

17,7

31,1

–

–

31,1

–

–

31,1

–

–

Avicel 101

–

31,1

–

–

31,1

–

–

31,1

–

Emcompress

–

–

31,1

–

–

31,1

–

–

31,1

TMZ•2HCl
Наповнювачі
Neosorb P100T

Полімери
Ethocel St.10 FP

50,0

50,0

50,0

–

–

–

–

–

–

Kollidon SR

–

–

–

50,0

50,0

50,0

–

–

–

Methocel K 4M CR













50,0

50,0

50,0

Aerosil 200

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Pruv

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Глідант і лубрикант

Тест «Розчинення». Проводили тест «Розчинення» (ДФУ) у Apparatus ІІ (VanKel
7000, 7010, 7025, Varian Inc., США) за таких умов: 900 мл фосфатного буфера, pH 6,8,
з температурою 37 ± 0,5 °С як середовище; швидкість обертання лопаті – 100 об/хв.
Зразки відбирали через фільтри 0,35 мкм та після вимірювання оптичної густини
повертали до ємності. Оптичну густину вимірювали методом УФспектрофотометрії
(UV2101 PC, Shimadzu Scientific Instruments Inc., США) за довжини хвилі 269 нм.
Концентрацію TMZ•2HCl розраховували за допомогою попередньо побудованої
калібрувальної кривої (рН 1: y = 0,0022 x, R2 = 0,9999; pH 6,8: y = 0,0022 x + 0,0276,
R2 = 0,9993). Вивільнення TMZ•2HCl за певний час розраховували у відсотках
відносно загальної кількості TMZ•2HCl, яку приймали за 100%.
Мікроскопія поверхні таблетки. Для виконання мікроскопії поверхні таблетки
після тесту «Розчинення» виймали зі середовища та обробляли водним розчином
метиленового синього. Для отримання мікроскопії зрізу таблетки розрізали
скальпелем навпіл, а потім обробляли водним розчином метиленового синього.
Результати дослідження та обговорення
Зменшення здатності до уповільнення вивільнення TMZ•2HCl з нерозчинної
ненабухаючої матриці Ethocel 10 для різних типів наповнювачів у середовищі рН 6,8
зменшується у послідовності: Emcompress > Avicel PH101 > Neosorb P100T (рис. 1).

Рис. 1. Вплив типу наповнювача на вивільнення TMZ•2HCl із матричних
таблеток Ethocel 10 (Р 1, Р 2, Р 3)
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Зменшення здатності до уповільнення вивільнення TMZ•2HCl із нерозчинної
набухаючої матриці Kollidon SR для різних типів наповнювачів у середовищі рН 6,8
зменшується у послідовності: Avicel PH101 > Emcompress > Neosorb P100T (рис. 2).

Рис. 2. Вплив типу наповнювача на вивільнення TMZ•2HCl із матричних
таблеток Kollidon SR (Р 4, Р 5, Р 6)
Зменшення здатності до уповільнення вивільнення TMZ•2HCl із розчинної
набухаючої матриці Methocel K4M для різних типів наповнювачів у середовищі рН 6,8
зменшується у послідовності: Avicel PH101 > Emcompress > Neosorb P100T (рис. 3).

Рис. 3. Вплив типу наповнювача на вивільнення TMZ•2HCl із матричних
таблеток Methocel K4M (Р 7, Р 8, Р 9)
При застосуванні Neosorb P100T кінетика вивільнення TMZ•2HCl із матричних
таблеток Ethocel 10 (рис. 1), Kollidon SR (рис. 2) та Methocel K4M (рис. 3) у середовищі
фосфатного буфера, pH 6,8, була вищою, ніж у разі застосування Emcompress та
Avicel PH101. Це пов’язано з тим, що Neosorb P100T є розчинною субстанцією,
яка після розчинення не перешкоджає дифузії рідини вглиб таблетки та дифузії
TMZ•2HCl із таблетки у середовище як у гельшарі розчинної набухаючої матричної
таблетки, так і у складі нерозчинних матричних систем. Окрім сприяння дифузії,
розчинення Neosorb P100T сприяє релаксації та ерозії гелю.
Щодо порівняння впливу Emcompress та Avicel PH101 на вивільнення з
різних матричних таблеток, то кінетика вивільнення TMZ•2HCl була швидшою
за використання: Avicel PH101 у нерозчинній ненабухаючій матриці Ethocel 10,
Emcompress у нерозчинній набухаючій матриці Kollidon SR, Avicel PH101 у
розчинній набухаючій матриці Methocel K4М.
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У разі нерозчинної ненабухаючої матриці Ethocel 10 застосування Neosorb P100T
призводить до утворення перколяційних шляхів у структурі нерозчинної матриці,
через які АФІ дифундує у середовище. Застосування нерозчинного у середовищі з рН
6,8 наповнювача Emcompress призводить до блокування перколяційних шляхів; таким
чином, Emcompress стає компонентом нерозчинного каркасу разом з Ethocel 10, а
сумарна кількість нерозчинних компонентів становить 81,3%. На противагу Emcompress,
Avicel PH101 здатен до гідратації, тому можлива дифузія АФІ крізь гідратовані частинки
Avicel PH101 у порах нерозчинних матричних таблеток.
У разі нерозчинної набухаючої матриці Kollidon SR застосування Neosorb P100T
призводить до утворенням перколяційних шляхів у структурі нерозчинної матриці,
через які вода дифундує у таблетку, TMZ•2HCl – у середовище, а Kollidon SR швидше
набухає. Застосування Emcompress призводить до блокування перколяційних шляхів, але
вбачається, що у разі гідратації та набухання Kollidon SR утворюються альтернативні
перколяційні шляхи та змінюється геометрія блокованих пор, що призводить до менш
ефективного уповільнення вивільнення порівняно з Ethocel 10. На противагу Emcompress,
Avicel PH101 здатен до гідратації та набухання, що у набухаючій матриці призводить до
утворення більш щільної структури порівняно з Emcompress та уповільнення дифузії АФІ
крізь пори за рахунок Avicel PH101 як додаткового дифузійного бар’єру у порах матриці,
через який має дифундувати TMZ•2HCl перш ніж вивільниться з таблетки.
У разі розчинної набухаючої матриці Methocel K4M за застосування розчинного
Neosorb P100T швидша кінетика вивільнення АФІ порівняно з нерозчинними Emcompress
та Avicel PH101 відбувається за рахунок полегшення дифузії шляхом прискорення
гідратації Methocel K4M, переміщення фронту набухання та ерозії полімеру. Застосування
Emcompress призводить до зменшення площі дифузії води у таблетку, як наслідок,
до уповільнення гідратації та ерозії полімеру й уповільнення кінетики вивільнення
TMZ•2HCl. На противагу Emcompress, нерозчинний Avicel PH101 здатен до гідратації та
набухання, тому Avicel PH101 меншю мірою, ніж Emcompress перешкоджає проникненню
води у таблетку та, як наслідок, гідратації полімеру та переміщенню фронту набухання,
що прискорює ерозію полімеру та кінетику вивільнення АФІ порівняно з Emcompress.
Загальновідомо, що Emcompress має pHзалежне розчинення, та розчинний в кислому
середовищі. Тому було досліджено кінетику вивільнення TMZ•2HCl з Emcompress
вмістних матричних таблеток з різними матриксоутворювачами у середовищі з pH, що
імітує середовище шлунка та кишечника. Кінетика вивільнення TMZ•2HCl з матричних
таблеток Ethocel 10, Kollidon SR та Methocel K4M з наповнювачем Emcompress була вищою
у середовищі з pH 1, ніж з pH 6,8 (рис. 4). На відміну від поведінки Emcompress у середовищі
з pH 6,8, у середовищі pH 1 Emcompress виступає в ролі розчинного наповнювача.

Рис. 4. Вплив середовища розчинення на вивільнення TMZ•2HCl із матричних
таблеток, що містять як наповнювач Emcompress (Р 3, Р 6, Р 9)
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Для ілюстрації ефекту pH-залежної розчинності Emcompress, на мікроскопії
поперечного розрізу Kollidon SR можна побачити нерозчинені кристали Emcompress
після 10 год тесту «Розчинення» у фосфатному буфері pH 6,8 (рис. 5, B1, B2), які
відсутні після тесту «Розчинення» у 0,1 Н розчині з pH 1 (рис 5, A).
Використаний
наповнювач /
рН середовища
розчинення

Розріз

Поверхня

A
Emcompress / після pH 1

B1
Emcompress / після pH 6,8

B2
Emcompress / після pH 6,8
(з позначками кристалів
Emcompress)

С
Avicel PH-101 / після
pH 6,8

Рис. 5. Мікроскопія матричних таблеток Kollidon SR після тесту «Розчинення»:
A – у pH 1, що містили Emcompress (Р 6); B1 – у pH 6,8, що містили Emcompress
(Р 6); B2 – те саме, що й B1, але з позначками (зірочкою) помітних кристалів
Emcompress (Р 6); С – у pH 6,8, що містили Avicel pH-101 (Р 5)
Таким чином, у разі застосування Emcompress більш швидша кінетика вивільнення
TMZ•2HCl у середовищі pH 1 порівняно з pH 6,8 у нерозчинних матричних таблетках
зумовлена утворенням додаткових перколяційних шляхів, через які АФІ дифундує
у середовище; а у разі розчинної матриці Methocel K4M зумовлена швидшим
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проникненням води у таблетку за рахунок розчинення Emcompress, швидшою
гідратацією та ерозією гідрофільної матриці Methocel K4M та швидшою дифузією
TMZ•2HCl з таблетки у середовище.
Висновки
1. Встановлено, що кінетика вивільнення АФІ з матричних таблеток Ethocel 10,
Kollidon SR та Methocel K4M із використанням у складі сорбіту була вищою, ніж у
разі застосування Emcompress та Avicel PH-101.
2. Встановлено, що за використання Emcompress та Avicel PH-101 для визначення
їх впливу на вивільнення з різних матричних таблеток кінетика вивільнення була
швидшою у разі використання Avicel PH-101 у нерозчинній ненабухаючій матриці
Ethocel 10, Emcompress у нерозчинній набухаючій матриці Kollidon SR, Avicel PH101 у розчинній набухаючій матриці Methocel K4М.
3. Встановлено, що кінетика вивільнення триметазидину дигідрохлориду з
матричних таблеток Ethocel 10, Kollidon SR та Methocel K4M у разі використання
наповнювача Emcompress, що має pH-залежне розчинення, була вищою у середовищі
з pH 1, ніж з pH 6,8, що узгоджується з розчинністю Emcompress у середовищі з pH 1.
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ВЛИЯНИЕ ТИПА НАПОЛНИТЕЛЯ НА КИНЕТИКУ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ ТРИМЕТАЗИДИНА
ДИГИДРОХЛОРИДА ИЗ МАТРИЧНЫХ ТАБЛЕТОК
Ключевые слова: матричные таблетки, Ethocel, Kollidon SR, Methocel K, Avicel PH-101,
Emcompress, Neosorb P100T
АННОТАЦИЯ
Пероральные матричные таблетки являются современной лекарственной формой, при помощи
которой можно достигать желаемой кинетики высвобождения активного фармацевтического
ингредиента in vitro и соответствующего уровня концентрации его in vivo. Поэтому изучение факторов,
которые влияют на кинетику высвобождения активного фармацевтического ингредиента in vitro
является актуальной задачей, а тип наполнителя относится к таким факторам влияния.
Для осуществления эксперимента были использованы: определение размера частиц методом
рассеивания пучка лазерного света, изготовление таблеток методом прямого прессования, тест
«Растворение» и оценка структуры матричных таблеток методом оптической микроскопии.
Установлено, что кинетика высвобождения активного фармацевтического ингредиента из матричных
таблеток Ethocel 10, Kollidon SR и Methocel K4M при использовании в составе сорбитола была выше,
чем при использовании Emcompress и Avicel PH-101. Установлено, что при использовании Emcompress
и Avicel PH-101 для определения их влияния на кинетику высвобождения из различных матричных
таблеток, кинетика высвобождения была быстрее при использовании Avicel PH-101 в нерастворимой
ненабухающей матрице Ethocel 10, Emcompress в нерастворимой набухающей матрице Kollidon SR,
Avicel PH-101 в растворимой набухающей матрице Methocel K4М. Установлено, что кинетика
высвобождения триметазидина дигидрохлорида из матричных таблеток Ethocel 10, Kollidon SR и
Methocel K4M при использовании наполнителя Emcompress, который имеет рН-зависимое растворение,
была выше в среде с рН 1, чем с рН 6,8, что согласуется с растворимостью Emcompress в среде с рН 1.
V. V. Mohylyuk, L. L. Davtian
Shupyk National Medical Academy of Post-graduate Education, Kyiv
EFFECT OF DIFFERENT DILUENT’S TYPE ON TRIMETAZIDINE DIHYDROCHLORIDE RELEASE
FROM MATRIX TABLETS
Key words: matrix tablets, Ethocel, Kollidon SR, Methocel K, Avicel PH-101, Emcompress, Neosorb P100T
ABSTRACT
Oral matrix tablets are the modern dosage forms using which could be achieved desirable in vitro release
kinetics of active pharmaceutical ingredient (API) and correspondent in vivo concentration level. That’s why
the study of factors that affect in vitro dissolution release of API is an actual task and the affect of diluents type
is one of these factors.
Particle size distribution measurement by the laser scattering method, tablet manufacturing using direct
compression method, dissolution test and matrix tablets structure evaluation by optical microscopy were used
for experiment.
Faster API release from Ethocel 10, Kollidon SR and Methocel K4M matrix tablets with sorbitol than
Emcompress and Avicel PH-101 was established. During determination of Emcompress and Avicel PH-101
effect on release kinetics from matrix tablets with different matrix formers were established that release was
faster using: Avicel PH-101 in insoluble unswellable matrix of Ethocel 10; Emcompress in insoluble swellable
matrix of Kollidon SR; Avicel PH-101 in soluble swellable matrix of Methocel K4М. It was established
that trimetazidine dihydrochloride release kinetics from matrix tablets with Ethocel 10, Kollidon SR and
Methocel K4M and Emcompress diluent was higher in pH 1 medium than in pH 6,8 which is consistent with
pH-dependent Emcompress solubility.
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ВПЛИВ ПИТОМОГО ТИСКУ ПРЕСУВАННЯ НА ФАРМАКОТЕХНОЛОГІЧНІ
ПОКАЗНИКИ якості ТАБЛЕТОК АНТРАЛЮ
Ключевые слова: таблетки Антралю, фармакотехнологічні показники, тиск
пресування, стираність, висота таблеток, стійкість до роздавлювання, час розпадання
Останніми роками намітилася тенденція до зростання частоти розвитку захво
рювань гепатобіліарної системи, які характеризуються прогресуючим перебігом і
несприятливим медико-соціальним прогнозом. Відомо, що за останні десятиріччя
в Україні та інших країнах світу відзначається суттєве підвищення частоти захворю
ваності на хронічну патологію печінки та, поперед усього, на хронічний неалкоголь
ний стеатогепатит, що нерідко сполучається з такою поширеною патологією обміну
речовин як ожиріння [1, 2].
Створеному ПАТ «Фармак» вітчизняному лікарському засобу Антраль притаман
ний широкий спектр фармакологічної і терапевтичної активності, він має гепатопро
текторну, пролонговану протизапальну, антиексудативну, антиоксидантну, болезаспо
кійливу, імуномодулювальну, жарознижувальну, капіляропротекторну дію (зменшує
мікроциркуляторні порушення) [3, 4, 5]. Препарат сприяє зменшенню астеновегета
тивних порушень, диспептичного синдрому, покращує апетит, нормалізує сон. Ан
траль – ефективний гепатопротектор для лікування пацієнтів з хронічним гепатитом
різної етіології, який чинить дезінтоксикаційну, імуномодулювальну та противірусну
дію відносно вірусів гепатиту А, В та Е [6, 7, 8, 9].
Антраль є координаційним з’єднанням алюмінію з амінокарбоновою кислотою.
Cубстанція Антралю – це порошок світло-жовтого із зеленуватим відтінком кольору,
легко розчинний у диметилформаміді, помірно розчинний у хлороформі, практично
нерозчинний у воді, 96%-му етанолі, ацетоні і гексані. Субстанцію Антралю відно
сять до погано розчинних гідрофобних речовин. За біофармацевтичною системою
класифікації може бути віднесена до 2/4 класу сполук [10, 11].
Для твердих лікарських форм із діючими речовинами такого типу визначальним є
показник якості – розпадання [12]. Величина цього показника має взаємно протилеж
ний зв’язок зі стираністю, стійкістю до роздавлювання, які можуть також залежати
від тиску пресування.
Нерозчинність Антралю у воді спонукає до створення раціональної таблетованої
лікарської форми з вибором сучасних допоміжних речовин та оптимальної техноло
гії, за якої забезпечуються необхідні біофармацевтичні показники [12].
Одним із визначальних етапів виробництва таблеток є процес пресування, від
якого залежить якість утворених таблеток [13–17]. Відповідальним моментом у ре
гулюванні якості таблеток є вибір оптимального тиску пресування. Процес пресу
вання таблеток визначається вільним тиском на пуансонах, боковим тиском на стін
ки матриці, коефіцієнтом зовнішнього тертя пресованої таблетки до стінки матриці,
температурою пресованого матеріалу. В опублікованих працях показано вплив тиску
пресування на фармакотехнологічні показники таблеток [18, 19, 20].
Метою роботи було дослідження впливу питомого тиску пресування на основні
фармакотехнологічні показники таблеток Антралю – висоту, стійкість до роздавлю
вання, стираність та розпадання.
© С. М. Гуреєва, 2015
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Матеріали та методи дослідження
Для виконання експерименту використано таблеткову масу Антралю оптималь
ного якісного складу. Для пресування таблеток використовували ручний таблетко
вий прес зі зразковим (взірцевим) манометром 1 класу. Пресували таблетки Антралю
діаметром 11 мм, двоопуклої форми, з діаметром кривизни 0,75. Таблетки Антралю
пресували при питомому тиску в межах 33,3–400 МПа.
Одержані таблетки контролювали за такими показниками якості: стираність (ДФУ
1.2, п. 2.9.7, С. 146) – випробування здійснювали на пристрої барабанного типу з од
нією лопаттю моделі TAR 200 (Eрвека, Німеччина); висота та стійкість до роздав
лювання – випробування виконували згідно з методикою ДФУ, п. 2.9.8 (С. 161) на
приладі Тестер (визначення геометричних розмірів та стійкості до роздавлювання
таблеток) моделі ТВН 450 (Ервека, Німеччина); розпадання – дослідження робили
згідно з методикою, наведеною в ДФУ, 1.2 п. 2.9.1. (С. 131) на приладі для визначення
розпадання таблеток моделі ZT 33 (Ервека, Німеччина). За результатами експеримен
ту будували лінійні графічні залежності.
Результати дослідження та обговорення
Фізичні та технологічні властивості порошку Антралю вказують на необхідність
використання під час створення таблеток методу вологої грануляції.
У вивченому інтервалі значень таблетки Антралю мали силу виштовхування мен
ше 5 МПа, що вказує на оптимальне рішення складу таблеток.
Вплив тиску пресування на висоту таблеток Антралю подано на рис. 1

Рис.1. Вплив тиску пресування на висоту таблеток Антралю
Аналіз рис. 1 свідчить, що у разі збільшення тиску пресування від 33,5 до 300
МПа висота таблеток знижується, а після 300 МПа висота набуває більш стабільного
характеру і практично не змінюється.
Вплив тиску пресування на стійкість таблеток Антралю до роздавлювання наве
дено на рис. 2.
Як випливає з рис. 2, у разі збільшення значення тиску пресування в інтервалі від
33,5 до 400 МПа спостерігається лінійне підвищення стійкості таблеток Антралю до
роздавлювання. Ця величина коливається від 22,7 до 253,8 Н. Це свідчить про те, що
розроблений склад таблеток чутливо реагує на прикладений тиск пресування і грану
ли мають високу деформаційну характеристику.
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Рис. 2. Вплив тиску пересування на стійкість таблеток
Антралю до роздавлювання
Вплив тиску пресування на стираність таблеток Антралю наведено на рис. 3. Най
більше значення стираності спостерігали у таблетках, які пресували за питомого тис
ку 33,5 МПа. Збільшення питомого тиску пресування з 133,3 МПа до 200 МПа при
зводить до зменшення цього показника з 0,52% до 0,34%.
Подальше підвищення тиску пресування призводить до погіршення цього показ
ника якості, але дає змогу отримувати таблетки Антралю, які задовольняють вимоги
ДФУ по досліджуваному відгуку, з показником стираності в середньому 0,44% [12].

Рис. 3. Вплив тиску пресування на стираність таблеток Антралю
На рис. 4 подано вплив тиску пресування на розпадання таблеток Антралю.

Рис. 4. Вплив тиску пресування на розпадання таблеток Антралю
Як випливає з рис. 4, таблетки Антралю, спресовані при значеннях питомого тиску
пресування до 67 МПа, розпадаються протягом 1 хв. Збільшення тиску пресування з
100 до 200 МПа чинить збільшення часу розпадання до 10 хв. Подальше підвищення
питомого тиску пресування до 333 МПа призводить до збільшення часу розпадання
до 20 хв. Подальше підвищення тиску пресування до 400 МПа призводить до одер
жання таблеток Антралю з показником розпадання більше 20 хв.
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Висновок
За результатами дослідження встановлено, що питомий тиск пресування 200 МПа
забезпечує одержання таблеток Антралю зі стійкістю до роздавлювання 143 Н,
стираністю менше 0,45% та часом розпадання до 10 хв, висота таблеток становить
4,16 мм. Подальше збільшення питомого тиску пресування призводить до покращен
ня стійкості таблеток до стираності та роздавлювання, що також спричинює і збіль
шення часу розпадання таблеток Антралю до 20 хв та вище.
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ПОКАЗАТЕЛИ качества ТАБЛЕТОК АНТРАЛЯ
Ключевые слова: таблетки Антраля, фармакотехнологические показатели, давление прессования,
истираемость, высота таблеток, стойкость к раздавливанию, время распадаемости
АННОТАЦИЯ
Созданный ПАО «Фармак» отечественный препарат Антраль обладает широким спектром фарма
кологической и терапевтической активности и оказывает гепатопротекторное, пролонгированное про
тивовоспалительное, aнтиэкссудативное, антиоксидантное, болеутоляющее, иммуномодулирующее,
жаропонижающее, капилляропротекторное действие.
Антраль, является координационным соединением алюминия с аминокарбоновою кислотой. Суб
станция относится к плохо растворимым гидрофобным веществам. По биофармацевтической системе
классификации Антраль может быть отнесен к 2/4 классу соединений.
Для твердых лекарственных форм с действующими веществами такого типа определяющим явля
ется показатель качества – распадаемость. Величина этого показателя имеет взаимопротивоположную
зависимость с истираемостью, устойчивостью к раздавливанию, которые могут также зависеть от дав
ления прессования.
Нерастворимость Антраля в воде побуждает к созданию рациональной таблетированной лекар
ственной формы с выбором современных вспомогательных веществ и оптимальной технологии, при
которой обеспечиваются необходимые биофармацевтических показатели.
Ответственным моментом в регулировании качества таблеток является выбор оптимального давле
ния прессования.
В статье отражено экспериментальное исследование влияния давления прессования на фармако
технологические показатели качества таблеток Антраля. Для проведения эксперимента использована
таблеточная масса Антраля оптимального качественного состава. Для прессования таблеток использо
вали ручной таблеточный пресс с образцовым манометром 1 класса. Прессовали таблетки Антраля диа
метром 11 мм, двояковыпуклой формы, с диаметром кривизны 0,75, при удельном давлении в пределах
33,3–400 МПа.
Полученные таблетки контролировали по таким показателям качества: истираемость (ГФУ 1.2,
п. 2.9.7, С. 146) – испытание проводили на устройстве барабанного типа с одной лопастью модели
TAR 200 (Eрвека, Германия); высота и устойчивость к раздавливанию – испытание проводили в соот
ветствии с методикой ГФУ, п. 2.9.8, С. 161 на приборе Тестер (определения геометрических размеров и
устойчивости к раздавливанию таблеток) модели ТВН 450 (Ервека, Германия); распадаемость – иссле
дование проводили по методике, приведенной в ГФУ, 1.2 п. 2.9.1., С. 131 на приборе для определения
распадаемости таблеток модели ZT 33 (Ервека, Германия). Для отображения результатов эксперимента
приведены линейные графические зависимости.
В результате проведенных исследований установлено, что удельное давление прессования 200 МПа
обеспечивает получение таблеток Антраля со стойкостью к раздавливанию 143 Н, истираемостью мень
ше 0,45%, временем распадаемости до 10 мин при высоте таблеток – 4,16 мм. Дальнейшее увеличение
удельного давления прессования приводит к улучшению устойчивости таблеток к истираемости и раз
давливанию, что также вызывает и увеличение времени распадаемости таблеток Антраль до 20 мин и
более.
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INFLUENCE OF SPECIFIC PRESSURE OF PRESSING IN THE PHARMACOTECHNOLOGICAL
PARAMETERS OF quality TABLETS ANTRAL
Key words: tablets Antral, pharmaco-technological indexes, pressure of pressing, friction tablets, height of
tablets, crushing strength, disintegration time
ABSTRACT
Created JSC «Farmak» domestic drug Antral has a wide range of pharmacological and therapeutic activity
and has hepatoprotective, prolonged inflammatory, antiexudative, antioxidant, analgesic, immunomodulating,
antipyretic, the capillary-protective effect.
Antral is coordinating with the aluminum compound amino carboxylic acid. Substance Antral refers to
poorly soluble hydrophobic substances. According to biopharmaceutical classification system Antral can be
attributed to 2/4 class of compounds.
For solid dosage forms of active ingredients of this type determining Quality index – disintegration. The
value of this index has mutually opposite relationship with friction tablets, resistant to crushing, which can also
depend on the pressure pressing.
Antral insolubility in water leads to the creation of a rational tablet dosage form of modern choice excipi
ents and optimal process by which provided the necessary biopharmaceutical performance.
A crucial moment in the regulation of the quality of tablets is the selection of the optimum compaction
pressure.
The article describes an experimental study of the effect of compacting pressure on pharmacotechnologi
cal parameters of quality of antral tablets. For the experiment used the tablet mass Antral optimal qualitative
composition. For the compression of tablets using a tablet press with a hand-gauge model 1 class. Compressed
tablets Antral with dіameter 11 mm biconvex shape with a diameter of curvature of 0.75, at a pressure in the
range 33.3–400 MPa.
The resulting tablets was monitored by the following indicators of quality: friction tablets (SPU 1.2, p.
2.9.7, P. 146) – a test carried out on the device drum one blade model TAR 200, Erweka, Germany; height and
crush resistance – the test was carried out according to the procedure of SPU, p. 2.9.8, Р. 161 on the device
tester of the geometric dimensions and resistance to crushing tablets models TВН 450, Erweka, Germany; Dis
integration – study was performed by the method described in paragraph 1.2 SPU 2.9.1., Р. 131 on the device
for determining the disintegration tablet model ZT 33, Erweka, Germany. Experimental results are displayed
in the form of linear plots.
The studies found that the specific pressing pressure of 200 MPa produces tablets with Antral 143 Н crush
resistance, friction resistance is less than 0.45%, the disintegration time up to 10 minutes at the height of tablets
– 4.16 mm.
A further increase in the specific pressing pressure leads to improved stability of the tablets to the friction
tablets and crushing, and which also causes an increase in disintegration time of tablets Antral to 20 minutes
or more.
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На сьогодні лікарські засоби (ЛЗ), які присутні на вітчизняному фармацевтичному
ринку, в основному є синтетичного походження. Існує значна потреба в фітопрепа
ратах, які здатні підвищувати резистентність організму до стресу та інших складних
умов навколишнього середовища. Отже, створення інноваційних препаратів рослин
ного походження останнім часом дуже сприяє розвитку вітчизняної фармацевтичної
галузі. Вони мають низку переваг перед синтетичними ЛЗ – можливість тривалого
використання, «м’яка» терапевтична дія, а також виробництво їх є більш доступним,
економічним та менш токсичним. Зазвичай у разі раціонального використання фіто
препарати добре переносяться пацієнтами, дають стійкий клінічний ефект, доповню
ють сучасну фармакотерапію та широко застосовуються у всьому світі [1, 2].
Лікування лікарськими рослинами (ЛР) захворювань шлунково-кишкового тракту
(ШКТ) має багатовікову історію і широке застосування. Значною мірою це поясню
ється простотою їх використання та можливістю безпосереднього впливу на орган,
уражений хворобою (шлунок, кишечник).
Порівняльна оцінка асортиментних пропозицій груп А02В і А02Х, репрезентованих
на фармацевтичному ринку України, щодо лікарської форми вказує на те, що найбільш
питому вагу в цьому аспекті мають тверді лікарські форми (80%), а саме таблетки та
капсули [3, 4].
Але за аналізом, проведеним нами в лікувальних закладах під час опитування паці
єнтів з проблемами ШКТ, вік яких становив у межах 42–85 років, більше 65% вважа
ють за краще використовувати рідкі або м’які лікарські форми, тобто відвари, міксту
ри, сиропи, гелі. Головна причина – некомфорність та небажання застосовувати тверді
форми ліків (таблетки, капсули) через фізичну нездатність проковтнути таблетку.
Особливо це стосується пацієнтів з порушенням функціонування нервово-м’язового
апарату, що приймає участь у акті ковтання. У таких ситуаціях необхідний постійний
контроль прийому препарату або пошук альтернативних лікарських форм [5].
У зв’язку з цим, розроблення інноваційного лікарського препарату у формі гелю,
тим більше на основі природної сировини, є не випадковим.
Метою цієї роботи є створення та дослідження інноваційного лікарського препа
рату в формі гелю з екстрактами листя айви та шроту винограду на основі поліметил
силоксану для перорального застосування.
Матеріали та методи дослідження
Об’єктом дослідження були зразки розробленого гелю для перорального застосу
вання. Розроблений гель містить екстракт листя айви, що виявляє противиразкову ак
тивність [6, 7] та висококонцентрований поліфенольний комплекс екстракту шроту ви
нограду, що підсилює ранозагоювальну, протизапальну дію [8]. Комбінація екстрактів
© Колектив авторів, 2015
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листя айви та шроту винограду, тобто комплекс біологічно активних речовин, що міс
тяться в екстрактах, а саме – поліфеноли, полісахаридний комплекс, дубильні речови
ни та сполуки флавоноїдної природи – виявляють значну фармакологічну активність:
виражену противиразкову, антимікробну, антиоксидантну, репаративну дію [7, 8].
Під час розроблення відповідної основи для ЛЗ у формі гелів у фармацевтичній
технології застосовують різноманітні високомолекулярні сполуки (ВМС) як природ
ного, так і синтетичного походження.
Основа гелю мистить інгредієнти, що відомі у фармацевтичній практиці, а саме
– поліметилсилоксан (ПМС), ксантанову камедь, які забезпечують оптимізацію тех
нологічних операцій і, відповідно, економію енерговитрат і також, важливо, терапев
тичну дію [9, 10, 11].
Під час розроблення гелю для перорального застосування одним із факторів щодо
підвищення комплаєнтності пацієнтів слід вважати його смакові властивості. Тому
як коригент смаку використовували підсолоджувач рослинного походження – екс
тракт стевії [12, 13].
Результати дослідження та обговорення
Для вибору оптимальної гелевої основи нами були приготовлені модельні зразки
основ гелів на основі поліметилсилоксану з постійним вмістом водного екстракту
листя айви (30,0%) та екстракту шроту винограду (2,0%). Дані подано в табл. 1.
Таблиця 1

Модельні зразки основ гелів
Зразки гелів
№
1

Назва інгредієнту

3

Екстракт листя айви довгастої
Екстракт шроту винограду
темних сортів
Поліметилсилоксан

4

Вода очищена

2

Масова частка, %
№1
30,0

№2
30,0

№3
30,0

№4
30,0

№5
30,0

№6
30,0

№7
30,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

до 100,0

до
100,0

до
100,0

до
100,0

до 100,0 до 100,0

до
100,0

У ході дослідження запропонованих зразків основ гелів нами були вивчені відпо
відно до вимог ДФУ такі фізико-хімічні властивості [14, 15].
Результати дослідження модельних зразків гелів подано в табл. 2.
Таблиця 2
Фізико-хімічні властивості модельних зразків основ гелів
Зразки гелів
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
Зовнішній Однорідий, Однорідний, Однорідний, Однорідний, Однорідний, Однорідний, Однорідний,
вигляд
гель
гель
гель
гель
гель
гель
гель
Темно-ко
Темно-ко
ричневого ричневого
Темно-ко Темно-ко
Темно-ко
Темно-ко
Темно-ко
кольору, з
кольору, з
ричневого ричневого
ричневого ричневого ричневого
приємним приємним
Колір, смак кольору, з кольору, з
кольору, з
кольору, з
кольору, з
смаком,
смаком,
приємним приємним
приємним приємним приємним
присмак
присмак
смаком
смаком
смаком
смаком
смаком
твердих
твердих
частинок
частинок
Колоїдна Нестабіль Нестабіль Умовно ста- Умовно ста- Умовно стаСтаСтастабільність
ний
ний
більний
більний
більний
більний
більний
Термоста Нестабіль Нестабіль Нестабіль
СтаСтаСтаСтабільність
ний
ний
ний
більний
більний
більний
більний
рН 10%-го
розчину
5,40
5,40
5,42
5,40
5,40
5,40
5,40
гелю, од.

№
Назва
з/п показника
1

2

3
4
5
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Одержані дані свідчать, що поліметилсилоксан утворює однорідну основу в ши
рокому кількісному діапазоні. Але варіанти модельних зразків № 1–4 (табл. 1) під
час вивчення колоїдної стабільності показали себе нестабільними. Гелі розшарову
валися, виділялося багато води. У варіанті № 5 (табл. 1) – гель був більш однорід
ним, води виділялося небагато, а у варіантах № 6–7 (табл. 1) гелі мали більш щільну
консистенцію, були стабільними, але відчувався присмак твердих частинок. За всіма
одержаними результатами найкращим варіантом було обрано зразок за № 5 (табл. 1).
Для покращення фізико-хімічних та органолептичних показників до варіанта № 5
(табл. 1) модельного зразка додавали ксантанову камідь для зв’язування вільної води,
що міститься в гелі, та коригент смаку – густий екстракт стевії.
Результати розроблення складу модельних зразків гелів подано в табл. 3.
Таблиця 3
Оптимальний склад варіантів модельних зразків гелів
№
з/п

Назва інгредієнту
№1
30,0

1

Екстракт листя айви довгастої

2

Екстракт шроту винограду темних сортів

3
4
5
6

Поліметилсилоксан
Камідь ксантанова
Екстракт стевії
Сорбінова кислота

7

Вода очищена

№2
30,0

Варіанти
Масова частка, %
№3
№4
30,0
30,0

№5
30,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

16,0
0,1
1,0
0,15
до
100,0

16,0
0,3
1,0
0,15
до
100,0

16,0
0,5
1,0
0,15
до
100,0

16,0
0,7
1,0
0,15
до
100,0

16,0
0,9
1,0
0,15
до
100,0

Результати дослідження модельних зразків гелів наведено в табл. 4.
Таблиця 4
Фізико-хімічні властивості варіантів модельних зразків гелів
№
Назва показника
з/п

Варіанти зразків гелів
№3
№4

№1

№2

Зовнішній вигляд

Однорідний,
м’якої
консистенції
гель

Однорідний,
м’якої
консистенції
гель

2

Колір, смак

Темнокоричневого
кольору, з
приємним
смаком

3

Колоїдна
стабільність

4
5

1

№5

Однорідний,
гель

Однорідний,
в’язкої
консистенції
гель

Однорідний,
в’язкої
консистенції
гель

Темнокоричневого
кольору, з
приємним
смаком

Темнокоричневого
кольору, з
приємним
смаком

Темнокоричневого
кольору, з
приємним
смаком

Темнокоричневого
кольору, з
приємним
смаком

Умовно
стабільний

Стабільний

Стабільний

Стабільний

Стабільний

Термостабільність

Стабільний

Стабільний

Стабільний

Стабільний

Стабільний

рН 10%-го
розчину гелю, од.

5,62

5,62

5,63

5,62

5,63

Результати свідчать, що у розроблених варіантах модельних зразків гелів фізикохімічні властивості виявилися в нормі, відповідно до вимог ДФУ [14, 15]. Виходячи
з одержаних результатів фізико-хімічних властивостей опрацьованих гелів (табл. 4)
доведено, що моделі варіантів № 1, № 2, № 4, № 5 мають бути виключені з наступних
досліджень через невідповідність консистенції гелю, а варіант моделі № 3 – відпо
відає показникам якості згідно з вимогами ДФУ.
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У подальшому для визначення правильного вибору консерванта було виконано
дослідження мікробіологічної активності обраного варіанта № 3 (табл. 5).
Дослідження мікробіологічної активності гелю здійснювали методом дифузії в
агарових гелях на штамах культур.
Мікробіологічна активність дослідженого гелю
№

Показник

1

TAMC, КУО/мл

2

TYMC, КУО/мл

3

Толерантні до жовчі грамнегативні бактерії, КУО/мл

Таблиця 5

Гель (варіант № 3)
Через добу
Через 1 міс
850

798

33

41

Менше 101

Менше 101

4

Відсутність Escherichia coli в 1 мл

Відсутні

Відсутні

5

Відсутність Salmonella в 10 мл

Відсутні

Відсутні

Як випливає з табл. 5, гель (варіант модельного зразка № 3 із табл. 4) відповідає
критеріям прийнятності мікробіологічної чистоти ЛЗ до рослинних лікарських засо
бів для перорального застосування відповідно до вимог ДФУ [14, 15].
Технологію виготовлення гелю з екстрактами листя айви і шроту винограду на
основі поліметилсилоксану апробовано в умовах промислового виробництва НВП
«Екотех» згідно зі запропонованою апаратурною схемою.
Апаратну схему наведено на рисунку.

Рис. Апаратна схема одержання гелю:
1 – завантажувальний бункер; 2 – апарат (реактор) із механічним пристроєм;
3 – гомогенізатор (гідродинамічний генератор); 4 – насос роторний; 5 – збірник для
продукту; 6 – напівавтомат для фасування продукту; 7 – фасувальний стіл;
8 – візок під тару з продуктом; 9 – лічильник холодної води МТК-25; 10 – фільтр
грубої очистки води; 11 – дистилятор; 12 – ємність для дистильованої води;
13 – ємність для приготування водної фази
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Висновки
1. Представлено та експериментально досліджено оптимальний склад інновацій
ного ЛЗ у формі гелю з екстрактами листя айви та шроту винограду на основі полі
метилсилоксану.
2. Доведено, що розроблений модельний зразок гелю має оптимальні фізико-хі
мічні та органолептичні властивості (колоїдну та термостабільність, рН, колір, запах,
смак).
3. Лікарську форму розробленого гелю забезпечували введенням до складу пре
парату пластифікатора, стабілізатора та регулятора в’язкості, які покращували реоло
гічні властивості гелеподібної системи.
4. Встановлено, що обраний консервант – сорбінова кислота – забезпечує мікробі
ологічну чистоту гелю згідно з вимогами ДФУ до рослинних лікарських засобів для
перорального застосування .
5. Розроблено апаратурну схему технології приготування гелю з екстрактами лис
тя айви і шроту винограду на основі поліметилсилоксану та апробовано її в умовах
промислового виробництва НВП «Екотех».
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ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ СОСТАВА И ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ГЕЛЯ С ЭКСТРАКТАМИ ЛИСТЬЕВ АЙВЫ И ШРОТА ВИНОГРАДА НА ОСНОВЕ
ПОЛИМЕТИЛСИЛОКСАНА
Ключевые слова: гель, экстракты листьев айвы и шрота винограда, полиметилсилоксан, аппаратная схема
АННОТАЦИЯ
В последнее время создание инновационных препаратов растительного происхождения очень
способствует развитию отечественной фармацевтической отрасли. Они имеют ряд преимуществ
перед синтетическими лекарственными средствами: возможность длительного использования, «мяг
кое» терапевтическое действие, а также производство их является более доступным, экономичным и
менее токсичным. В основном фитопрепараты, при их рациональном использовании, не вызывают
побочных реакций и привыкания, хорошо переносятся пациентами, дают стойкий клинический эф
фект, дополняют современную фармакотерапию и широко применяются во всем мире.
Целью этой работы было создание и исследование инновационного лекарственного препара
та в форме геля с экстрактами листьев айвы и шрота винограда на основе полиметилсилоксана для
перорального применения.
Объектом исследования были образцы разработанного геля на основе полиметилсилоксана, в со
став которого входят экстракты из листьев айвы и шрота винограда, вспомогательные ингредиенты
(ксантановая камедь, экстракт стевии).
Результаты исследований физико-химических свойств и сравнительного анализа разработанных мо
дельных вариантов гелей свидетельствуют, что выбранный образец геля с экстрактами листьев айвы и
шрота темных сортов винограда на основе полиметилсилоксана имеет оптимальный состав рецептуры
фитогеля.
Экспериментально доказано, что выбранный вариант геля соответствует требованиям Государ
ственной фармакопеи Украины по микробиологической чистоте для растительных лекарственных
препаратов для перорального применения.
Разработана аппаратурная схема технологического производства геля и апробирована на произ
водственных мощностях предприятии НПП «Екотех».
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RATIONALE THE DEVELOPMENT COMPOSITION AND OF THE STUDY PHYSICAL-CHEMICAL
PROPERTIES OF THE GEL WITH EXTRACTS FROM THE LEAVES OF QUINCE OBLONG AND
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ABSTRACT
Creating innovative products of plant origin, in recent times, is very conducive to the development
of the domestic pharmaceutical industry. They usually have a number of advantages over the synthetic
medicaments: the possibility of long-term use, «soft» therapeutic effect, as well as their production is more
affordable, cost-effective and less toxic. In general, herbal medicines, with their rational use, does not cause
side effects and addiction are well tolerated by patients, provide durable clinical effect, complemented by
modern pharmacotherapy, and are widely used worldwide.
The aim of this work is the creation and study of innovative drugs in the form of a gel with extracts of
leaves of quince and pomace grape based on polymethylsiloxane for oral use.
The object of the study was well-designed gel composition which contains extracts from the leaves of
quince and pomace grape based on polymethylsiloxane with accessory ingredients (xanthan gum, stevia
extract).
According to the research of physical and chemical properties and the comparative analysis of the
developed variants of model gels indicate that the selected sample gel with extracts of leaves of quince and
pomace dark grapes based on polymethylsiloxane has the optimal composition of recipes fitogeli.
Experimentally proved that the selected option meets the requirements of the gel of the State
Pharmacopoeia of Ukraine on the microbiological purity of the plant for medicinal products for oral use.
Developed instrumental scheme production process of gel and tested in the production facilities of NPP
«Ekoteh».
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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ПРИДАТНОСТІ, УМОВ ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИДУ
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Cтабільність є незмінним атрибутом якості фармацевтичної продукції. У разі
організації робіт з вивчення стабільності важливо розуміти, що лікарські препа
рати – це переважно багатокомпонентні, активні системи, в яких одночасно від
буваються різноманітні фізико-хімічні, біохімічні та мікробіологічні процеси [1].
Термін придатності та умови зберігання побічно залежать від розуміння механізмів
цих реакцій і ретельного дослідження тих з них, які зумовлюють втрату зовнішньо
го вигляду, якості та безпеки лікарського засобу (ЛЗ).
Принцип підбору пакувальних матеріалів є загальним для всіх лікарських форм.
Мають бути ретельно вибрані матеріал та розміри упакувань. Розмір упакування
має відповідати передбачуваній меті й частоті застосування ЛЗ. Особливу увагу під
час створення лікарського препарату приділяють вибору первинного упакування,
матеріал якого безпосередньо контактує з лікарською формою [2].
Стабільність ЛЗ багато в чому залежить від хімічного складу і властивостей па
кувального матеріалу. У разі дослідження можливості використання того чи іншого
матеріалу необхідно попереднє проведення фізичних, хімічних і біологічних випро
бувань [3, 4]. Важливе значення має не тільки стабільність пакувального матеріалу,
але і його здатність захищати лікарську речовину від впливу температури, світла,
вологості навколишнього середовища. Тому стабільність зразків ЛЗ досліджують в
упаковках, які будуть застосовувати під час серійного виробництва лікарських пре
паратів. Вивчають також процеси, які можуть відбуватися з активними фармацевтич
ними інгредієнтами під впливом речовин, що містяться в пакувальному матеріалі. На
основі цього встановлюють терміни придатності препарату у відповідній упаковці.
Пакувальним матеріалом для ЛЗ зазвичай слугують метали, скло, полімери,
гума, з яких виготовляють різного роду ємності або упаковки [5]. З кожним роком
розширюється використання полімерів як пакувального матеріалу для лікарських
препаратів. Застосовують такі полімери як поліетилен, поліпропілен, полівінілхло
рид та ін. Слід мати на увазі, що полімери можуть містити у своєму складі вихідні
та проміжні продукти синтезу, каталізатори, допоміжні речовини (стабілізатори,
наповнювачі, барвники, пластифікатори тощо), а також продукти окисної деструк
ції, що утворилися в процесі виробництва або зберігання полімерів.
Природа і якість полімерів впливають на стабільність препаратів. Полімерні ма
теріали, які використовують для упаковки, мають бути непроникні для кисню, вуг
лекислого газу, парів води, що містяться в навколишньому середовищі, а також для
мікроорганізмів. Можливі явища адсорбції лікарських речовин полімером. Може
відбуватися процес руйнування полімеру під впливом активного фармацевтичного
інгредієнта. Це призводить не тільки до порушення стабільності препарату та його
інактивації, але і до утворення токсичних домішок.
Тому дослідження стабільності ЛЗ залежно від різних чинників, встановлення
терміну придатності та умов зберігання є однією з важливих проблем фармацев
тичної розробки.
© Т. В. Крутських, 2015
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Метою дослідження є визначення терміну придатності, умов зберігання та виду
пакувальних матеріалів для супозиторіїв Альтабор на основі субстанції, що одержа
на із суплідь вільхи клейкої та сірої родини Березових (Alnusincana, Alnusglutinosa,
Befulaceae) на «Борщагівському хіміко-фармацевтичному заводі».
Матеріали та методи дослідження
Предметом дослідження був ЛЗ у вигляді супозиторіїв під назвою «Альтабор».
Для визначення терміну придатності та умов зберігання розроблених супозито
ріїв як пакувальний матеріал застосовували плівку полівінілхлоридну (ПВХ), яку
частіше за всього застосовують для пакування супозиторіїв [6]. Плівка ПВХ має
низку переваг, таких як висока термічна і хімічна стійкість, гарна світлостійкість та
висока стійкість до подряпин, має гарні властивості термоформування, блиск, який
зберігається після термоформування і забезпечує привабливий товарний вигляд,
високу силу стійкості й оптимальну міцність до розриву. Для досліджень ми обра
ли 2 види плівки ПВХ: плівку ПВХ марки ЕП-73С (EVC Rigid Film GmbH Pharma
Division, Німеччина) та плівку ПВХ марки ZNSJ.01 PET Clearsheet (Zibo Zhongnan
Plastics Co., Ltd, Китай).
Вивчення стабільності супозиторіїв Альтабор здійснювали протягом 2,5 років за
двома температурними режимами – за кімнатної температури (15–25 °С) і у прохо
лодному місці за температурі 8 – 15 °С [7]. Стабільність супозиторіїв після виготов
лення і через кожні 6 місяців зберігання оцінювали за показниками, які встановлені
під час фармацевтичної розробки для Специфікації на препарат.
Результати дослідження та обговорення
Згідно з наведеними експериментальними даними, одержаними під час ви
вчення стабільності препарату у разі зберігання (табл. 1, 2), можна зробити ви
сновок, що всі показники якості супозиторіїв незалежно від виду плівки ПВХ, в
який вони зберігалися, та умов зберігання відповідають вимогам ДФУ та Специ
фікації. Але такі показники як розпадання супозиторіїв та температура їх плав
лення дещо вищі у разі зберігання в умовах кімнатної температури, що може бути
пов’язано зі структурно-механічними змінами під час зберігання. А кількісний
вміст елаготанінів, навпаки, в умовах кімнатної температури під час зберігання
дещо зменшується, що може бути зумовлено розкладанням Альтабору під дією
температури та часу. Причому якість супозиторіїв не залежить від пакувального
матеріалу, а саме плівки ПВХ. Але плівка, яка виготовлена в Німеччині, значно
дорожча, ніж плівка виробництва Китаю, що позначиться на собівартості лікар
ського засобу.
Експериментальні дослідження стабільності супозиторіїв Альтабор довели, що
органолептичні та фізико-хімічні характеристики цього препарату не виходять за
межі, що закладені в Специфікації, упродовж 30 міс зберігання за обох температур
них режимах. За ступенем мікробної контамінації супозиторії також відповідають
вимогам ДФУ протягом всього терміну зберігання.
Висновок
Проведені дослідження дають змогу зробити висновок про стабільність розро
бленого препарату впродовж 30 міс зберігання і встановити термін придатності
препарату – 2 роки за температури 8–15 °С, як пакувальний матеріал доцільно ви
користовувати плівку ПВХ марки ZNSJ.01 PET Clearsheet (Zibo Zhongnan Plastics
Co., Ltd) виробництва Китаю.
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Однорідність
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А. У разі додавання до випробовуваного розчину желатину утворюється осад світло-коричневого кольору
В. У разі додавання до випробовуваного розчину натрію нітриту у присутності кислоти сірчаної поступово з’являється червоно-коричневе забарвлення

12 міс

плівка ПВХ марки ZNSJ.01 PET Clearsheet (Zibo Zhongnan
Plastics Co., Ltd), Китай

Ідентифікація

6 міс

плівка ПВХ марки ЕП-73С (EVC Rigid Film GmbH Pharma
Division), Німеччина

Супозиторії торпедовидної форми коричневого кольору, зі слабким специфічним запахом, допускається повітряний стрижень

специфікації

Норма

Термін зберігання, міс

Опис

Найменування
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специфікацією

Таблиця 1
Результати вивчення стабільності супозиторіїв Альтабор у процесі зберігання за температури 8–15 °С
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А. У разі додавання до випробовуваного розчину желатину утворюється осад світло-коричневого кольору
В. У разі додавання до випробовуваного розчину натрію нітриту у присутності кислоти сірчаної поступово з’являється червоно-коричневе
забарвлення
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Таблиця 2
Результати вивчення стабільності супозиторіїв Альтабор у процесі зберігання за температури 15–25 °С
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА ГОДНОСТИ, УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ И ВИДА УПАКОВОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СУППОЗИТОРИЕВ АЛЬТАБОР
Ключевые слова: Альтабор, суппозитории, стабильность, срок годности
АННОТАЦИЯ
Cтабильность является неизменным атрибутом качества фармацевтической продукции. При орга
низации работ по изучению стабильности важно понимать, что лекарственные препараты – это пре
имущественно многокомпонентные, активные системы, в которых одновременно протекают различные
физико-химические, биохимические и микробиологические реакции. Особое внимание при создании
лекарственного средства уделяют выбору первичной упаковки, материал которой непосредственно кон
тактирует с лекарственной формой. Важное значение имеет не только стабильность упаковочного ма
териала, но и его способность защищать лекарственное вещество от воздействия температуры, света,
влажности окружающей среды. Поэтому стабильность образцов лекарственных средств исследуют в
упаковках, которые будут применять при серийном производстве лекарственных препаратов.
Целью работы было определение сроков годности, условий хранения и вида упаковочных материа
лов для суппозиториев Альтабор на основе субстанции, полученной из соплодий ольхи клейкой и серой
на «Борщаговском химико-фармацевтическом заводе».
Экспериментальные данные, полученные при изучении стабильности препарата при хранении, про
демонстрировали, что все показатели качества суппозиториев независимо от вида пленки ПВХ, в кото
рый они хранились, и условий хранения соответствовали требованиям ГФУ и Спецификации. Но такие
показатели как распадаемость суппозиториев и температура их плавления были несколько выше при
хранении в условиях комнатной температуры, что может быть связано со структурно-механическими
изменениями во время хранения. А количественное содержание эллаготанинов, наоборот, в условиях
комнатной температуры несколько уменьшилось, что может быть обусловлено разложением Альтабора
под действием температуры и времени.
Проведенные исследования позволили сделать вывод о стабильности разработанного препара
та в течение 30 месяцев хранения и установить срок годности препарата – 2 года при температуре
8–15 °С, в качестве упаковочного материала целесообразно использовать пленку ПВХ марки ZNSJ.01
PET Clearsheet (Zibo Zhongnan Plastics Co., ,Ltd) производства Китая.
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DETERMINATION OF SHELF LIFE, STORAGE CONDITIONS AND PACKAGING MATERIALS FOR
SUPPOSITORIES ALTABOR
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ABSTRACT
Stable is a fixture in the quality of pharmaceutical products. At the organization of studies on the stability
is important to understand that drugs – is mostly multi-active system, which occur simultaneously different
physic-chemical, biochemical and microbiological reactions. Particular attention is paid to the creation of drug
choice of primary packaging material which is in direct contact with the dosage form. Important is not only the
stability of the packaging material but also its ability to protect the drug from the effect of temperature, light
and humidity.Therefore, the stability of samples of drugs tested in packages that will be used in mass produc
tion of drugs.
The aim of the work was to study the shelf life, storage conditions and type of packaging materials for sup
positories Altabor based substance derived from the stems of alder and gray adhesive on the «Borschagovsky
Chemical-Pharmaceutical Plant».
The experimental data obtained in the study of the stability of the drug during storage showed that all indi
cators of quality, regardless of the form of suppositories PVC film in which they were stored, and the storage
conditions comply with the requirements of State Pharmacopoeia of Ukraine and specifications. However, such
indicators as the disintegration of suppositories and their melting temperature were slightly higher when stored
at room temperature, which may be due to structural and mechanical changes during storage. A quantitative
content elagotanins contrary, at room temperature decreased slightly, which may be caused by the action altabor
decomposition temperature and time.
The studies led to the conclusion about the stability of the drug developed within 30 months of storage and
shelf-life of the drug set – 2 years at a temperature of 8–15 °C, as a packaging material is advisable to use PVC
film brand ZNSJ.01 PET Clear sheet (Zibo Zhongnan Plastics Co., Ltd) made in China.
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шкіри
Розглядається проблема ксерозу шкіри, так як вона стає актуальнішою в косметоло
гії з кожним роком, що спричинено умовами навколишнього середовища та частотою
виникнення дерматологічних захворювань. Ксероз шкіри носить циклічний характер, з
віком збільшується тенденція до погіршення стану. Щоб ефективно вплинути на про
блему, необхідно впливати на один із патогенетичних механізмів, який буде усувати ксе
роз шкіри на довгий період або попереджувати його вияв взагалі. Саме тому необхідно
створити новий лікарський косметичний засіб для зволоження при ксерозі шкіри [1].
Ha ринку лікарської косметики існують засоби для сухої шкіри, але більшість із
них не здатна боротися з головними причинами виникнення ксерозу, а лише тимчасо
во може усувати проблему. Зволожуючі засоби мають знижувати суб’єктивне відчут
тя стягнутості, сухості, дискомфорту, підвищувати еластичність шкіри, вирівнювати
мікрорельєф і колір шкіри, зміцнювати водно-ліпідну мантію [2].
Для досягнення цих результатів пропонуємо використати один із найперспектив
ніших компонентів в косметології – мед [3, 4], який спричинює зволоження шкіри
та живить її. Мед із давніх часів використовували в медицині для профілактики та
лікування різних систем та органів. У наш час до нього привернута увага косметич
ної промисловості, адже він має багатий хімічний склад і виявляє корисні для шкіри
фармакологічні властивості.
Мета роботи – створення косметичного засобу, який буде впливати на усунення
проблеми ксерозу шкіри, використовуючи стандартизовану субстанцію продуктів
бджільництва – мед натуральний порошкоподібний.
Для виконання роботи було поставлено такі завдання:
– дослідити проблему ксерозу шкіри, причини її виникнення та механізми розвитку;
– проаналізувати сучасний стан ринку лікарської косметики;
– з’ясувати яка косметична форма найбільш доцільна для створення косметичного
засобу;
– розглянути хімічний склад та фармакологічні властивості меду натурального по
рошкоподібного, з’ясувати доцільність його застосування для створення лікарського
косметичного засобу по догляду за сухою шкірою;
– розробити склад та технологію виготовлення косметичного засобу на основі
меду порошкоподібного;
– підібрати методики для якісного так кількісного аналізу активних речовин, що
входять до складу косметичного засобу.
© Колектив авторів, 2015
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Матеріали та методи дослідження
В цьому повідомленні розглянуто перші 3 із зазначених завдань.
Проведено огляд аспектів етіопатогенезу та сучасного лікування ксерозу шкіри,
а також маркетингові дослідження косметичних засобів, представлених на фарма
цевтичному ринку України.
В роботі використано загальноприйняті методи досліджень – маркетинговий,
контент-аналіз.
Результати дослідження та обговорення
Ксероз – це сухість шкіри, спричинена зменшенням секреції шкірного сала, по
рушенням функції рогового бар’єру, внаслідок чого відбувається зниження вмісту
вологи, розвиток гіперкератозу, порушення процесів злущування й інші морфоло
гічні порушення в епідермісі та дермі [1].
Клінічно ксероз шкіри проявляється відчуттям стягування шкіри, свербінням різ
ної інтенсивності, лущенням, почервонінням. На шкірі можуть з’являтись тріщини,
що супроводжуються болем, вона втрачає тургор і еластичність, стає більш схиль
ною до алергічних реакцій [5].
Сухість шкіри може підвищити її проникність для токсичних і сенсибілізуючих
речовин, сприяє розвитку імунних порушень і формуванню алергічного запалення.
Існують три патогенетичних механізми, які описують виникнення ксерозу шкіри.
Порушення бар’єрної функції рогового шару. Роговий шар знаходиться на по
верхні епідермісу і складається з пластинчастих без’ядерних клітин – корнеоцитів,
які оточені ліпідним середовищем. Він забезпечує стійкість до біологічних агентів,
фізичних, хімічних і механічних впливів навколишнього середовища та захищає
шкіру від втрати внутрішньої вологи. Виконання бар’єрної функції залежить від
функціонального стану ліпідів рогового шару і гідроліпідної мантії [3].
У роговому шарі є два різновиди ліпідів, до них належать ліпіди шкірного сала
(розташовані у верхніх шарах рогового шару і на поверхні шкіри, які беруть участь
у формування гідроліпідної мантії) та епідермальні ліпіди (розташовані у середній і
нижній частині рогового шару, які формують ліпідний матрикс).
Епідермальні міжклітинні ліпіди складаються з церамідів (40%), ненасичених
жирних кислот (омега-3, омега-6, 20%)‚ холестерину і його ефірів (10%), холесте
ролу (15%), кількість яких знаходиться в певній пропорції відносно один одного.
Якщо ця пропорція змінюється, ліпідний шар між шарами корнеоцитів порушуєть
ся і, як наслідок, порушується бар’єрна функція, волога випаровується інтенсивні
ше [1].
Особливо це стосується довголанцюгових церамідів 1-го типу, до складу яких
входить кислота лінолева. Ці цераміди прошивають ліпідні шари і пов’язують їх в
єдину структуру. У разі нестачі лінолевої та ліноленової кислот знижується синтез
церамідів 1-ого типу, відповідно ліпідний роговий шар втрачає цілісність і розпада
ється. У результаті цього процесу виникає сухість, лущення, підвищена чутливість,
подразнення шкіри.
Намагаючись запобігти надмірній втраті вологи, шкіра уповільнює процес фізі
ологічної десквамації (злушення поверхневих корнеоцитів), клітини починають на
копичуватися на поверхні. Зовні це проявляється надмірним лущенням, потовщен
ням рогового шару, сіруватим відтінком [5, 6].
Зміна складу епідермальних ліпідів (таблиця), відбувається під час багатьох за
хворювань: атопічному дерматиті, псоріазі, контактному дерматиті, себореї, а також
за деяких фізіологічних процесів. У результаті формується неповноцінний захисний
гідроліпідний шар, що також призводить до втрати води і полегшення проникнення
алергенів та ірритантів.
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Таблиця
Зміна складу епідермальних ліпідів залежно від патологічних процесів у шкірі
Захворювання

Склад епідермальних ліпідів
холестерин
вільні жирні кислоти

цераміди

Атопічний дерматит

Зниження

Підвищення

Зниження

Псоріаз

Зниження

Підвищення

Зниження

Іхтіоз

Зниження

Зниження

Зниження

Вікові зміни

Зниження

Зниження

Зниження

Формування на поверхні шкіри водно-ліпідної мантії також є одним із механіз
мів, що перешкоджають її пересушуванню. Шкірне сало, виділяючись з секретор
ного відділу сальних залоз, заповнює їх вивідні протоки, поступово розподіляється
по бороздкам шкіри, покриваючи всю поверхню шкіри шаром завтовшки 7–10 мкм.
Одночасно на поверхню шкіри потрапляє секрет потових залоз, при цьому він змі
щується з шкірним салом і емульгується. Таким чином, на поверхні тіла утворюється
суцільна, тонка, водно-жирова емульсійна плівка, названа водно-ліпідної мантією,
яка, подібно восковому нальоту, оберігає від надлишкового сонячного випроміню
вання, шкідливих впливів навколишнього середовища, інфекцій (завдяки слабокис
лій рН 4,5–5,5), перешкоджає випаровуванню води і вивільняє гліцерин, який зв’язує
воду з атмосферного повітря і утримує на поверхні шкіри, забезпечуючи її гідрата
цію [1, 3–6].
Зменшення здатності до втримання вологи внаслідок недостатності натурального
зволожуючого фактора [7–10]. Натуральний зволожуючий фактор (natural moisturizing
factor, NMF) – це цілий комплекс органічних молекул на поверхні корнеоцитів, що
мають здатністю зв’язувати воду (рис 1.).
До нього належать вільні амінокислоти, азотовмісні сполуки (аміак, креатинін),
катіони (магній 1,5%, калій 4%, кальцій 1,5%, натрій 5%), аніони (молочна і лимонна
кислоти, іони хлориду і фосфату, їх сума становить 12%), піроглутамат натрію, сечо
вина [5, 6].
7%
40%

12%

Віль ні
амінокислоти
Азотв місні
сполуки
Піроглутамат
натрію
Аніони

12%

Катіони
Сечов ина
12%
17%

Рис. 1. Хімічний склад натурального зволожуючого фактора в епідермісі
Порушення їх балансу тягне за собою зміну складу NMF і, як наслідок, нездат
ність шкіри утримувати вологу. Від кількості вологи, пов’язаної з NMF, залежить і
еластичність рогового шару. Доведено, що в жирній і нормальній шкірі більше NMF,
ніж у сухій, тому мінеральний склад натурального зволожуючого чинника змінюєть
ся залежно від пори року, і саме він спричинює зниження вологості рогового шару в
зимовий період, завдяки чому значно зменшується рівень калію, натрію, хлоридів та
лактатів у роговому шарі [5].
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У разі частого вмивання гарячою водою з милом зі складу NMF можуть вимива
тися амінокислоти і мінеральні речовини, що теж призводить до розвитку ксерозу.
Найбільш небезпечне явище «вимочування» – тривале знаходження в гарячій ванні
в поєднанні з дією розчинників і агресивних поверхнево-активних речовин (ПАР).
Тривала дія аніонних ПАР сприяє їх більш глибокому проникненню до зернистого
шару епідермісу, що призводить до руйнування клітинних мембран гранулоцитів, які
є основним джерелом міжклітинних ліпідів [11].
Порушення транспорту вологи з дерми в епідерміс і роговий шар. Існує два меха
нізми транспорту води – шляхом активної і пасивної дифузії.
Осмотичний механізм (пасивна дифузія) характеризується дифузією води через
стінки кровоносних судин в дерму по градієнту концентрації, де вона зв’язується з
мукополісахаридами (гіалуроновою кислотою) міжклітинної речовини, утворюючи
високов’язкий гель. Надлишки вологи повільно піднімаються в роговий шар шкіри,
поступово проникаючи в епідерміс і зволожуючи його [12].
Окрім пасивного транспорту води по градієнту, існує активний транспорт води
через систему аквапоринів. Аквапорини – інтегральні білки, що формують пори в
клітинній мембрані і виступають у ролі високоселективних водних каналів або кана
лів транспорту деяких осмотично активних молекул, таких як сечовина, гліцерин й
інші. У мембрану кератиноцитів вбудовані і аквапорини-3, які утворюють сотні пор.
Крізь них щосекунди проникає велика кількість молекул води та підтримує внутріш
ній балансу води у клітині [3, 8].
Порушення цих механізмів призводить до зменшення надходження води в дерму‚
що в свою чергу спричинює зниження тургору шкіри та зменшення гідратації рого
вого шару.
Найчастіше механізмом розвитку ксерозу є, все ж таки, розлад бар’єрної функції
рогового шару, однак тяжкі порушення функцій двох інших факторів також можуть
призвести до розвитку сухості шкіри.
Ксероз шкіри класифікують за походженням, він поділяється на фізіологічний та
патологічний [14].
Фізіологічний ксероз шкіри може виникати в препубертатному періоді (3–11 ро
ків), у цьому віці знижується продукція сальних залоз, та у сенільному періоді життя,
що зумовлено зниженням синтезу гормонів у похилому віці. Найбільш виражений
цей процес у жінок під час менопаузи, що веде до різкого зниження прогестерону і
естрогену, які грають важливу роль у підтриманні тургору шкіри та її гідратації [6].
Фізіологічний ксероз може виникати у разі негативної дії зовнішніх факторів, до
яких належать:
– фактори навколишнього середовища, які поділяють на кліматичні фактори (ві
тер, висока температура повітря, УФ-промені) та побутові (центральне отоплення та
кондиціонування);
– хімічні речовини (побутові хімічні сполуки, табачний дим, миючі засоби і кос
метичні засоби). Особливу увагу необхідно звернути на косметичні засоби, які у сво
єму складі можуть містити детергенти, що викликають пересушування шкіри [14];
– недотримання здорового способу життя (недосипання, куріння, часте вмивання
(особливо гарячою водою)) [15].
Патологічний ксероз може бути клінічним виявом спадкових дерматологічних або
набутих захворювань. До набутих захворювань належать наступні.
Авітамінози (вітаміни А, Е, С група В, D). Основна функція вітаміну D полягає в
регулюванні засвоєння кальцію і фосфору. Крім того, вітамін D дуже важливий для
збереження здоров’я і краси шкіри, він допомагає при лікуванні псоріазу і запобігає
виникненню раку шкіри.
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Атопічний дерматит – хронічне генетично обумовлене запальне ураження дерми
та епідерми алергічної природи, який має визначену вікову динаміку. Атопічний дер
матит у дітей зазвичай розвивається в ранньому і дитячому віці (найчастіше – у 2–3
місяці) і проходить до 3–4 років , але може залишатися на все життя. Ксероз шкіри
за атопічного дерматиту зумовлений порушенням бар’єрних властивостей шкіри, які
виникають через зменшення кількості ліпідів між роговими лусочками та зменшення
кількості церамідів [16].
Іхтіоз – це спадкове захворювання шкіри, в основі якого лежить порушення про
цесів кератинізації, що приводить до появи на шкірі лусочок, які схожі на риб’ячу
луску. Основними клінічними ознаками вульгарного іхтіозу є лущення, підвищена
складчастість долонь і підошви, фолікулярний гіперкератоз. Лущення найбільш ви
ражено на розгинальних поверхнях кінцівок, менше вражена шкіра спини і живота,
волосистої частини голови.
Фолікулярний гіперкератоз – патологічне надмірне потовщення рогового шару
епідермісу, процес локалізується в області воронок волосяних фолікулів. Найчастіше
є одним із клінічних виявів дерматологічних захворювань шкіри, але може виникати
і як самостійне захворювання. Захворювання починається з вираженої сухості шкі
ри ніг та підошви, яка переходить на шкіру тулуба та волосисту частину голови. На
цих ділянках з’являються фолікулярні сухі вузлики сірого кольору, на вершині яких
знаходяться рогові шини або обломки волосків. В дермі відмічається гіперкератоз
вхідних протоків волосяних фолікулів. У виникненні захворювання важливі спадко
ва схильність та гіповітамінози А і С.
Принципи корекції ксерозу шкіри
Беручи до уваги розглянуту інформацію, можна зробити висновок про необхід
ність застосування спеціальних лікарських косметичних засобів для догляду за су
хою шкірою.
Принципи догляду за сухою шкірою включають декілька етапів:
• адекватне, але неагресивне очищення – крем або молочко для душу та вмивання;
• іонізування (при догляді за шкірою обличчя) – лосьйони та тоніки;
• зволоження та пом’якшення шкіри, її захист – креми, мазеподібні маси, сонце
захисні креми.
Для того, щоб підвищити зволоженість рогового шару, в косметичні засоби до
дають тi самі речовини, які входять до складу натурального зволожуючого фактору.
До них належать: сечовина, амінокислоти (лейцин, лізин, аланін, аргінін, аспарагі
нова і глутамінова кислоти), мінерали (магній, калій, натрій, кальцій), піроглутамат
натрію, молочна кислота. Проникаючи в товщу рогового шару, вони локалізуються
навколо корнеоцитів і створюють своєрідну водну оболонку. Подібне зволоження має
відстрочений, але пролонгований ефект і найменшою мірою залежить від вологості
повітря. Результат зберігається до тих пір, поки зволожуючі компоненти не будуть
видалені разом з роговими лусочками [5, 12].
Сучасний стан ринку лікарської косметики
Серед різноманітних груп товарів, які реалізуються аптеками, вагому частину, піс
ля медикаментозних препаратів, займають засоби лікарської косметики.
Лікарська косметика – це клас косметики, спрямований на усунення косметичних
дефектів, які не потребують додаткового втручання лікарів. Лікарська косметика у
своєму складі містить активні компоненти, що позитивно впливають на біологічні
функції шкіри людини, захищають шкіру від старіння, дерматологічних проблем,
шкідливого впливу навколишнього середовища та інших факторів [16]. Такий актив
ний вплив на шкіру косметичних засобів дає змогу використовувати меншу кількість
лікарських препаратів для лікування дерматологічних захворювань.
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Лікарську косметику широко використовують для догляду за різними ділянками
тіла, відповідно була запропонована класифікація за призначенням.
Класифікація лікарської косметики за призначенням:
• засоби для догляду за шкірою ніг;
• засоби для догляду за шкірою обличчя;
• засоби для догляду за волоссям і шкірою голови;
• сонцезахисні засоби;
• засоби для догляду за шкірою рук;
• засоби для догляду за тілом.
Найбільшу частку лікарської косметики становлять засоби для догляду за шкірою
обличчя та руками. Саме ці ділянки шкіри піддаються найбільшому впливу навко
лишнього середовища: негативній дії вітру, сонячного випромінювання, холоду та
інших факторів, тому i потребують найбільшої уваги під час догляду за ними.
В останні роки в Україні ринок лікувальної косметики бурхливо розвиваєть
ся, адже вона має достатньо переваг, здатних зацікавити сучасного споживача. Це
пов’язано з тим, що лікарську косметику можна придбати лише в аптеці, що дуже
важливо для покупця. В аптеці споживач може отримати кваліфіковану консультацію
фахівців-провізорів та допомогу в обґрунтованому виборі лікарських косметичних
засобів.
Загалом український ринок лікарських косметичних засобів, що спрямовані на
догляд за сухою та чутливою шкірою (рис. 2) містить 45 зареєстрованих торгових
марок зарубіжного та вітчизняного виробництва [14, 16].
Сегмент 1 – французька лікарська косметика становить 40%. До неї належить
частина лікарської косметики на ринку України, представлена різноманітними ліні
ями таких марок: Vichy, Avene, Iklen, Uriage, Ducray, Lireac, Ozon, Galenic, Klorane,
Bioderma, Nuxe тa ін.
Сегмент 2 – лікарська косметика Німеччини становить 15% і основними торго
вими марками є: Annemarie Borlind, KOKO GmbH & Со KG, Sebamed, DALTON,
Exfoliac, Medopharm Ta WT Methode Wewering & Thimbach GmgH, Doliva.
Сегмент 3 – лікарська косметика Італії становить 11%, представлена торговими
марками: DR. LAURANNE, Argital, Coverderm, O.T.I., GUAM та ін.
20%

Сегмент 1
40%
5%

Сегмент 2
Сегмент 3
Сегмент 4

9%

Сегмент 5
Сегмент 6
11%
15%

Рис. 2. Частка країн-виробників лікарської косметики на українському ринку
Сегмент 4 – лікарська косметика України становить 9%. До лікарських косме
тичних засобів вітчизняного виробництва належать марки: Hirudo Derm (Біокон),
Bishoff, Космедфарм, AIM, Amrita, Юніс, ELF A (Зелена Аптека).
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Сегмент 5 – російські лікарські косметичні засоби становлять лише 5% і пред
ставлені на ринку України торговими марками ROC, Дві Лінії. Сегмент 6 – інші за
рубіжні виробники становлять 20%, представлені такими країнами та торговими
марками: Fluids (Швейцарія), STYX Naturcosmetics (Австрія), Vitaskin (Словенія),
Sebamed (Фінляндія), Kristina (Ізраїль) та ін.
Вибір лікарської косметичної форми має суттєве значення для досягнення макси
мального результату у разі використаня косметичного засобу.
Неадекватно вибрана лікарська косметична форма може зменшити позитивний
ефект активних речовин, що входять до складу косметичного засобу.
За даними діаграми (рис. 3.) можна зробити висновок щодо частоти використання
різних лікарських косметичних форм під час створення косметичних засобів.
6%

4% 2% 1%

11%

Крем
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76%

Рис. 3. Номенклатура лікарських косметичних форм
На першому місці креми косметичні – це засоби для догляду за тілом у вигляді
мазеподібної маси з додаванням активнодіючих речовин відповідно до призначення
[3, 7]. Їх доля у відсотках для косметичних засобів становить 86%, що свідчить про
їхні переваги відносно інших лікарських косметичних форм, а саме:
– креми належать до косметики, яка не змивається, тому мають пролонговану дію;
– мають жирову чи емульсійну основу, що сприяє високому ступеню проникнення
їх активних речовин в епідерміс і дерму;
– не потребують використання додаткових матеріалів для змивання.
Саме тому ця лікарська косметична форма найбільш раціональна для створення
нового косметичного засобу для догляду за сухою шкірою.
Висновки
1. Вивчено патогенетичні механізми та клінічну картину ксерозу шкіри, розгляну
то класифікацію захворювання за походженням та етіологією.
2. Описано захворювання організму, які призводять до ксерозу шкіри, більшість з
яких становлять дерматологічні, та розглянуті принципи її корекції.
3. Проведено маркетингові дослідження представлених на фармацевтичному рин
ку України косметичних засобів, які застосовують у разі ксерозу шкіри, за країнамивиробниками. Встановлено перевагу косметичних засобів у вигляді крему над інши
ми формами, зокрема закордонних виробників.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЗДАНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ СУХОЙ
КОЖИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА
СООБЩЕНИЕ І
АСПЕКТЫ ЭТИОПАТОГЕНЕЗА И КЛИНИКИ КСЕРОЗА КОЖИ
Ключевые слова: ксероз, продукты пчеловодства, косметические препараты, сухость кожи
АННОТАЦИЯ
Проблема ксероза кожи в косметологи становится все актуальнее, так как она все возрастает с каж
дым годом, что вызвано условиями окружающей среды и частотой дерматологических заболеваний.
Целью работы было создание косметического средства, которое будет влиять на устранение про
блемы ксероза кожи, используя стандартизированную субстанцию продуктов пчеловодства – мед на
туральный порошкообразный.
В роботе использованы общепринятые методы исследований: маркетинговый, контент-анализ, си
стематизация и обобщение результатов. Материалами исследований были научные бумажные и элек
тронные источники.
Проведен обзор аспектов патогенетических механизмов и клинической картины ксероза кожи, рас
смотрена классификация по происхождению и этиологии. Описаны заболевания организма, приводя
щие ко ксерозу кожи, большинство из которых составляют дерматологические, и рассмотрены принци
пы его коррекции.
Проведены маркетинговые исследования косметических средств по странам-производителям, пред
ставленным на фармацевтическом рынке Украины, которые применяются при ксерозе кожи. Их количе
ство составляет 45 зарегистрированных торговых марок зарубежного и отечественного производства,
из которых 9% составляют препараты отечественного производства. Установлено преимущество косме
тических средств в виде кремов (86%), в частности зарубежных производителей.
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MODERN TENDENCY OF CREATING COSMETIC PREPARATIONS FOR THE DRY SKIN WITH THE
USE OFAPICULTURE PRODUCTS
MESSAGE І
ASPECTS OF AETIOPATHOGENESIS AND CLINIC OF THE SKIN XEROSIS
Key words: xerosis, apiculture products, cosmetic preparations, skin dryness
ABSTRACT
The skin xerosis problem in cosmetology becomes more and more topical, as it grows each year which is
caused by the environmental conditions and frequency of dermatological diseases.
The objective of the paper is to create cosmetic preparation which will influence the elimination of the skin
xerosis problem, using standardized apiculture products substance – natural powdered honey.
The work implements common research methods: marketing, content-analysis, systematization and results
generalization. The research materials were scholarly paper and electronic resources.
The review of aspects was conducted of the pathogenic mechanism and clinical picture of skin xerosis, the
classification was considered according to the origin and aetiology. The body diseases were described leading
to the skin xerosis, most of which are dermatological, and the principles of their treatment were considered.
The marketing research of the cosmetic preparations was conducted with regard to the producing countries,
represented at the pharmaceutical market of Ukraine, applied during the skin xerosis. They amount to 45 reg
istered foreign and national makes, out of which 9% make up national production. The advantage of cosmetic
preparations in the form of crèmes (86%) was determined, namely produced by the foreign manufacturers.
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СИНТЕЗ ТА АНАЛІЗ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК
УДК 547.792.4:[547.21.024+547.53.024]].03/.04.057
Ю. М. КУЧЕРЯВИЙ, аспірант, А. Г. КАПЛАУШЕНКО, д-р фарм. наук, доцент
Запорізький державний медичний університет
СИНТЕЗ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОХІДНИХ
5-(ФЕНОКСИМЕТИЛЕН)-4-R-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ТІОНІВ, ЩО МІСТЯТЬ
АЛКІЛ- ТА АРИЛНІТРИЛЬНІ ФРАГМЕНТИ
Ключові слова: 1,2,4-триазол, синтез, фізико-хімічні властивості, нітрильна група,
хромато-мас-спектрометрія
На сьогодні найпоширенішими патологіями у світі залишаються серцево-судин
ні захворювання, проте згідно з даними ВООЗ, за кількістю випадків з летальними
наслідками лідируючі позиції займають онкологічні хвороби. Так, починаючи мо
ніторинг з 2012 р. і дотепер, кількість хворих у світі становить близько 14 млн. А
прогнози свідчать, що в найближчі 20 років рівень захворюваності підвищиться на
70% [1, 2].
Україна посідає друге місце в Європі за поширенням онкологічних хвороб. Окрім
того, український фармацевтичний ринок практично не має вітчизняних протипух
линних лікарських засобів. Тому багато науковців фармацевтичної галузі працюють
у цьому напрямі. Тому не виключенням є пошук біологічно активних речовин серед
похідних 1,2,4-триазолу [3, 4, 5], адже на даний час в світі досить відомі такі препа
рати як Летрозол та Анастрозол, що містять в своїй структурі ядро 1,2,4-триазолу та
нітрильні групи.
Отже, вищезазначені факти надають актуальності нашому дослідженню.
Метою нашого дослідження є синтез нових малотоксичних та високоефективних
біологічно активних речовин 2-((5-(феноксиметилен)-4-R-4H-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)
ацетонітрилів та 2-, 3-, 4-(((5-(феноксиметилен)-4-R-4H-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)ме
тил)бензонітрилів, а також вивчення їхніх фізико-хімічних властивостей.
Матеріали та методи дослідження
Як вихідні речовини для синтезу вищезазначених сполук було використано відповідні
5-(феноксиметилен)-4-R-1,2,4-триазол-3-тіони (R = C2H5, C6H5) [6]. Синтез ряду по
хідних 1,2,4-триазол-3-тіонів, що містять у своєму складі нітрильну групу, здійснювали до
даванням до спиртових розчинів відповідних вихідних тіонів хлорацетонітрилу або 2-, 3-,
4-(хлорметил)бензонітрилів в присутності еквімолярної кількості натрій гідроксиду. Підбір
оптимальних умов синтезу здійснювали з різним співвідношенням вихідних речовин, а та
кож без нагрівання реакційної суміші, при нагріванні на водяній бані (за 70 °С) чи кип’ятінні
вихідних речовин.
Будову синтезованих сполук підтверджено комплексом сучасних фізико-хіміч
них методів, а саме – елементним аналізом (табл. 1), високоефективною рідинною
хромато-мас-спектрометрією (табл. 1), ІЧ-спектрофотометрією (табл. 2) та 1H ЯМРспектрометрією (табл. 2).
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R1

С≡N

С≡N

C6H4−С≡N-4

C6H4−С≡N-3

C6H4−С≡N-2

C6H4−С≡N-4

C6H4−С≡N-3

C6H4−С≡N-2

R

C2H5

C6H5

C2H5

C2H5

C2H5

C6H5

C6H5

C6H5

№ сполуки

1

2

3

4

5

6

7

8

104-106

108-110

102-104

88-90

98-100

92-94

125-127

62-64

Тпл., °С

C23H18N4OS

C23H18N4OS

C23H18N4OS

C19H18N4OS

C19H18N4OS

C19H18N4OS

C17H14N4OS

C13H14N4OS

Брутто-формула

C6H5

83

88

92

79

84

94

81

91

Вихід,
%

O

C

69,25

69,12

69,25

65,34

65,21

64,91

63,52

56,80

C
H2

N
S

4,42

4,69

4,42

5,31

5,28

5,34

4,31

5,45

H

14,27

14,23

14,18

16,13

15,73

16,11

17,49

20,93

N

Знайдено, %

R

N

N

8,13

8,31

8,22

8,94

9,31

9,02

9,73

11,68

S

H2
C R
1

69,33

69,33

69,33

65,15

65,15

65,15

63,33

56,91

C

4,55

4,55

4,55

5,18

5,18

5,18

4,38

5,14

H

14,06

14,06

14,06

15,99

15,99

15,99

17,38

20,42

N

Обчислено, %

8,05

8,05

8,05

9,15

9,15

9,15

9,95

11,69

S

399

399

399

351

351

351

323

275

m/z

9,307

9,354

9,328

8,605

8,651

8,558

0,840

0,842

tR,
хв

Фізико-хімічні константи 2-((5-(феноксиметилен)-4-R-4H-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)ацетонітрилів та 2-, 3-, 4-(((5-(феноксиметилен)-4R-4H-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)метил)бензонітрилів

Таблиця 1
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1622
1589
1602
1593
1615
1629

4,40 (2H, с, -CH2-), 5,29 (2H, с, -CH2-) 6,94-7,13 (10H, м, -Ar)

1,30 (3H, т, -CH3) 4,15 (2H, м, -CH2-), 4,37 (2H, с, -CH2-), 5,31
(2H, с, -CH2-) 6,89-7,09 (9H, м, -Ar)

1,33 (3H, т, -CH3) 4,08 (2H, м, -CH2-), 4,36 (2H, с, -CH2-), 5,34
(2H, с, -CH2-) 6,91-7,80 (9H, м, -Ar)

1,34 (3H, т, -CH3) 4,13 (2H, м, -CH2-), 4,34 (2H, с, -CH2-), 5,34
(2H, с, -CH2-) 6,90-7,84 (9H, м, -Ar)

4,34 (2H, с, -CH2-), 5,29 (2H, с, -CH2-) 6,92-7,70 (14H, м, -Ar)

4,36 (2H, с, -CH2-), 5,31 (2H, с, -CH2-) 6,92-7,82 (14H, м, -Ar)

4,44 (2H, с, -CH2-), 5,30 (2H, с, -CH2-) 6,91-7,65 (14H, м, -Ar)

2

3

4

5

6

7

8

1607

1612

1,27 (3H, т, -CH3) 4,38 (2H, с, -CH2-), 5,36 (2H, с, -CH2-) 6,927,30 (5H, м, -Ar)

1

н(C=N у циклі)

д, м. ч., ТМС

№ сполуки

1608

1590

1577

1589

1602

1579

1593

1586

н(Ar)

1281

1281

1281

1281

1285

1281

1280

1281

н(Ar-O-CH2)

1485/2871, 2920

1457/2866, 2917

1448/2840, 2941

1471/2847, 2936

1435/2865, 2924

1486/2854, 2928

1479/2873, 2912

1450/2852, 2945

д(CH2)/нs(CH2), нas(CH2)

Частота поглинання, см-1

2239

2220

2210

2235

2240

2225

2255

2249

н(C≡N)

Таблиця 2
Сигнали протонів та максимуми поглинання 2-((5-(феноксиметилен)-4-R-4H-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)ацетонітрилів та 2-, 3-,
4-(((5-(феноксиметилен)-4-R-4H-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)метил)бензонітрилів

Рис. 1. Схема синтезу 2-((5-(феноксиметилен)-4-R-4H-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)
ацетонітрилів та 2-, 3-, 4-(((5-(феноксиметилен)-4-R-4H-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)
метил)бензонітрилів
Експериментальна частина
2-((5-(феноксиметилен)-4-R-4H-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)ацетонітрили (1, 2)
У круглодонну колбу об’ємом 100 мл, обладнану зворотним холодильником, за
вантажують 0,01 моль відповідного вихідного тіону (I, II, рис. 1), 20 мл метанолу,
0,01 моль натрій гідроксиду в 15 мл метанолу та нагрівають до утворення натрієвої
солі тіону. Після чого в реакційну суміш додають 0,01 моль хлорацетонітрилу. Далі
реакційну суміш кип’ятять на водяній бані протягом 2 год до утворення білого крис
талічного осаду натрій хлориду. Осад відфільтровують, а фільтрат залишають на
12 год за кімнатної температури до випадіння осаду цільового продукту реакції. Осад
відфільтровують та перекристалізовують з метанолу. Одержані сполуки – біла (2) та
світло-коричнева (1) кристалічні речовини, нерозчинні у воді, розчинні в органічних
розчинниках.
2-, 3-, 4-(((5-(феноксиметилен)-4-R-4H-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)метил)бензонітрили
(3–8)
У круглодонну колбу об’ємом 100 мл, обладнану зворотним холодильником,
завантажують 0,01 моль відповідного вихідного тіону (I, II, рис. 1), 20 мл мета
нолу, 0,01 моль натрій гідроксиду в 15 мл метанолу та нагрівають до утворення
натрієвої солі тіону. Після чого в реакційну суміш додають 0,01 моль 2-, 3-, 4-(хлор
метил)бензонітрилу. Далі реакційну суміш кип’ятять на водяній бані протягом 2 год
до утворення білого кристалічного осаду натрій хлориду. Осад відфільтровують, а
фільтрат залишають на 12 год за кімнатної температури до випадіння осаду цільо
вого продукту реакції. Осад відфільтровують та перекристалізовують з метанолу.
Одержані сполуки являють собою білі (6, 7), світло-жовті (3, 8), темно-жовту (4) та
світло-рожеву (5) кристалічні речовини, нерозчинні у воді, розчинні в органічних
розчинниках.
Температуру плавлення визначили капілярним способом (2.2.14) на приладі
ПТП (М).
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Елементний склад нових сполук встановлено на елементному аналізаторі
ELEMENTAR vario EL cube (стандарт – сульфаніламід).
ІЧ-спектри записували на спектрофотометрі Specord M-80 (Німеччина) у ділянці
4 000–500 см-1 (умови сканування: щільова програма 3.0, постійна часу – ф = 3 с, час
сканування – 33 хв).
1
H ЯМР-спектри реєстрували на спектрофотометрі ядерного магнітного ре
зонансу Varian VXR-300 (США), розчинник DMSO-D6, на внутрішній стандарт
– тетраметилсилан, і розшифровували за допомогою комп’ютерної програми AD
VASP 143.
Хромато-мас-спектри реєстрували на приладі LC MS: Agilent 1260 Infinity HPLC
System (США) (дегазатор, бінарний насос, автосамплер, термостат колонки, діод
но-матричний детектор); одноквадрупольний мас-спектрометр Agilent 6120 з іоніза
цією в електроспреї (ESI); OpenLAB CDS Software. Умови проведення ВЕРХ-МСдослідження: 1) бінарний градієнт – A: H2O (HCOOH 0,1%), B: CH3CN (HCOOH
0,1%); 2) колонка Zorbax SB-C18; 30 mm x 4,6 mm; 1,8 um; 3) температура колонки
– 40 °C; 4) DAD – 210, 254 нм; 5) джерело іонів – API-ES; 6) сканування в діапазоні
m/z – 160–1 000; 7) фрагментатор – 10 V; 8) позитивна полярність; 9) температура
азоту – 300 °C; 10) тиск на небулайзері – 40 psig; 11) швидкість газу осушувача (азо
ту) – 10 л/хв.
Результати дослідження та обговорення
За допомогою високоефективної рідинної хромато-мас-спектрометрії встановлено, що
оптимальним співвідношенням компонентів є 1:1:1 і використання нагрівання за темпера
тури кипіння розчинника.
Результати визначення елементного складу свідчать (табл. 1), що експерименталь
ні дані не відрізняються від теоретичних більш, ніж на 0,29%.
В ІЧ-спектрах синтезованих сполук (табл. 2) наявні смуги поглинання -С-N-груп
у межах 1 629–1 589 см-1 та відсутні смуги за 2 600–2 500 см-1, які відповідають
SH-групам, що підтверджує проходження реакції нуклеофільного заміщення. Також
ІЧ-пектри містять смуги поглинання ароматичного кільця за 1 608–1 577 см-1. ІЧспектри сполук 1–8 мають смуги поглинання за 1 285–1 280 см-1, що може свідчи
ти про наявність відповідно Ar-O-CH2-радикалів. Про наявність метиленових груп
свідчать валентні симетричні коливання в межах 2 873–2 847 см–1 та асиметричні за
2 945–2 912 см–1, деформаційні коливання за 1 486–1 448 см–1. Валентні коливання ні
трильних груп: аліфатичного за 2 255–2 249 см–1 та ароматичного за 2 240–2 210 см–1
характерів [7].
У сполуках 1–8 (табл. 2) виявлено коливання протонів CH2-групи за 5,29–5,36 м. ч.
У ПМР-спектрах усіх сполук (табл. 2) виявлено чіткі коливання за 6,89–7,84 м. ч., які
можуть вказувати на наявність протонів фенільного радикала. Також наявні коливан
ня протонів CH3-радикалів (1, 3–5) у межах 1,27–1,33 м. ч.
Індивідуальність синтезованих речовин підтверджено методом високоефек
тивної рідинної хромато-мас-спектрометрії. В мас-спектрах основних компонен
тів хроматограм наявні піки квазимолекулярних іонів (MH+), що підтверджує
одержання цільових продуктів з відповідними молекулярними масами. Як при
клад наводимо хроматограму по повному іонному току та мас-спектр речовини
1 (рис. 2, рис. 3). В мас-спектрі основного хроматографічного піка спостеріга
ється іон з m/z = 275,1 (MH+), що відповідає моноізотопній молекулярній масі
274,1 а. е. м., а також пік димерного іона з m/z = 549,2 (M2H+), якій утворюється
в іонному джерелі. Наявність вказаних іонів підтверджує одержання цільової
речовини.
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Рис 2. Хроматограма по повному іонному току речовини 1

Рис 3. Мас-спектр піка 1 хроматограми речовини 1
Висновки
1. Розроблено ефективні методики одержання 2-((5-(феноксиметилен)-4-R-4H1,2,4-триазол-3-іл)тіо)ацетонітрилів та 2-, 3-, 4-(((5-(феноксиметилен)-4-R-4H-1,2,4триазол-3-іл)тіо)метил)бензонітрилів (R = C2H5, C6H5).
2. Структуру синтезованих сполук підтверджено комплексним використанням су
часних фізико-хімічних методів аналізу.
Перспективою проведених досліджень є подальша модифікація одержаних струк
тур з метою підвищення результатів або розширення спектра біологічної дії.
Л І Т Е Р А Т У Р А
1. Статистика рака в Украине [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://darjangola.org.ua/o-nas/
statistika-raka-v-ukraine
2. Сайт Всесвітньої організації здоров’я [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.who.
int/mediacentre/factsheets/fs297/ru
3. Najim A. Al-Masoudia, Yaseen A. Al-Soudb & Ibrahim A. I. Alic. Synthesis of 1,2,4-Triazole C-Nu
cleosides from Hydrazonyl Chlorides and Nitriles // Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids. – 2007. –
V. 26. – P. 37–43.
4. Каплаушенко А. Г. Синтез, будова і біологічна активність похідних 4-моно- та 4,5-дизаміщених
1,2,4-тріазол-3-тіону: Дис. … д-ра фарм. наук. – Запоріжжя, 2008. – 66 с.
5. Самелюк Ю. Г., Каплаушенко А. Г., Пругло Є. С. Синтез та актопротекторна активність солей
2-(5-(4-метоксифеніл (3,4,5-триметоксифеніл))-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)-ацетатних кислот // Акт. питання
фармац. мед. науки та практ. – 2014. – № 2 (83). – С. 107–111.
6. Кучерявий Ю. М., Каплаушенко А. Г. / Синтез та фізико-хімічні властивості 5-R-4-R1-1H-1,2,4тріазол-3-тіонів // Фармаком. – 2014. – № . – С. 82–86.
7. Тарасевич Б. Н. ИК спектры основных классов органических соединений. Справочные материа
лы. – М.: МГУ, 2012. – 54 с.
Надійшла до редакції 06. 07. 2015.
57

Ю. Н. Кучерявый, А. Г. Каплаушенко
Запорожский государственый медицинский университет
СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОИЗВОДНЫХ
5-(ФЕНОКСИМЕТИЛЕН)-4-R-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ТИОНОВ, СОДЕРЖАЩИХ АЛКИЛ- И
АРИЛНИТРИЛЬНЫЕ ФРАГМЕНТЫ
Ключевые слова: 1,2,4-триазол, синтез, физико-химические свойства, нитрильная группа, хроматомасс-спектрометрия
АННОТАЦИЯ
Украина занимает второе место в Европе по распространенности онкологических заболеваний.
При этом украинский фармацевтический рынок практически не имеет отечественных противоопухо
левых лекарственных средств. Поэтому многие ученые фармацевтической отрасли работают в этом на
правлении. Не исключением тому является поиск биологически активных веществ среди производных
1,2,4-триазола, ведь в настоящее время в мире достаточно известны такие препараты, как Летрозол и
Анастрозол, содержащие в своей структуре ядро 1,2,4-триазола и нитрильные группы.
Целью нашей работы является целенаправленный синтез новых высокоэффективных со
единений ряда 2-((5-(феноксиметилен)-4-R-4H-1,2,4-триазол-3-ил)тио)ацетонитрилов и 2-, 3-,
4-(((5-(феноксиметилен)-4-R-4H-1,2,4-триазол-3-ил)тио)метил)бензонитрилов, исследование их физи
ко-химических свойств.
В ходе работы нами был проведен синтез и разработаны эффективные методики получения ряда
новых производных 5-феноксиметилен-4-R-1,2,4-триазол-3-тионов, содержащих алкил- и арилни
трильную группу. Структура полученных соединений подтверждена комплексным использованием
современных физико-химических методов анализа.
Синтезированные соединения с алкил- и арилнитрильными функциональными группами в даль
нейшем станут основой для модификации структуры с целью повышения результатов или расширение
спектра биологического действия.
Yu. M. Kucheryavyi, A. G. Kaplaushenko
Zaporizhzhia State Medical University
SYNTHESIS, PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF
5-(PHENOXYMETHYLENE)-4-R-1,2,4-TRIAZOL-3-THIONES DERIVATIVES, WHICH CONTAIN
ALKYL- AND ARYLNITRILE FRAGMENTS
Key words: 1,2,4-triazole, synthesis, physical-chemical properties, nitrile group, HPLC-MS
ABSTRACT
Ukraine takes the second place in Europe for the dissemination of cancer. Ukrainian pharmaceutical market
practically doesn’t have domestic anti-tumor drugs. That’s why, many scientists of pharmaceutical industry
work in this direction. The searching of biologically active substances among derivatives of 1,2,4-triazole is
actually for today. Anastrozole and Letrozole are enough known like anti-tumor drugs which contain in their
structures the core of 1,2,4-triazole and nitrile groups.
The aim of our work is purposeful synthesis a number of new highly effective compounds
2-((5-(phenoxymethylene)-4-R-4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)acetonitriles and
2-, 3-, 4-(((5-(phenoxymethylene)-4-R-4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)methyl)benzo-nitriles, research of its
physical and chemical properties.
The 5-(phenoxymethylene)-4-R-1,2,4-triazole-3-thiones, which contain alkyl- and arylnitrile groups has
been synthesized and its effective methods obtaining have been set. The structure of synthesized compounds
has been confirmed by modern complex of physical and chemical methods of analysis.
The synthesized compounds with alkyl- and arylnitrile functional groups will become the basis for further
modification of the structure to increase results or expand the range of the biological activity.
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ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ДЕТЕКТУВАННЯ РЯДУ ГІДРАЗИДІВ
КАРБОНОВИХ КИСЛОТ І 2-АЦИЛГІДРАЗИН-КАРБОТІОАМІДІВ
МЕТОДОМ ВЕРХ-ЕСІ-МС
Ключові слова: високоефективна рідинна хроматографія, мас-спектрометрична
детекція, іонізація в електроспреї, гідразиди, 2-ацилгідразин-карботіоаміди,
оптимізація
Похідні 1,2,4-триазолу є потенційними лікарськими речовинами з
різноманітною біологічною активністю. Контроль стадій отримання таких
сполук на дослідницькому і виробничому етапі є важливим завданням сучасної
фармацевтичної науки. Велике значення має дослідження здатності цих речовин
до адсорбції, а також процесів їх розподілу, метаболізму та екскреції. Найбільш
універсальним і селективним методом, що дає змогу підтверджувати структуру,
визначати кількість аналітів в таких дослідженнях є високоефективна рідинна
хроматографія з мас-спектрометричним детектуванням (ВЕРХ-МС), зокрема з
іонізацією в електроспреї (ВЕРХ-ЕСІ-МС).
Необхідною вимогою розроблення ВЕРХ-ЕСІ-МС методик є оптимізація
хроматографічного розділення та мас-спектрометричного детектування, для
цього необхідно вивчити вплив концентрації ацетонітрилу в рухомій фазі на
час утримання, встановити параметри градієнтного елюювання, визначити
характеристичні іони, тиск газу небулайзера, швидкість газу осушувача, його
температуру, напругу на фрагментаторі (напругу в ділянці розпаду, ініційованого
зіткненнями).
Метою дослідження було визначення оптимальних умов мас-спектрометричного
детектування для ВЕРХ-ЕСІ-МС ряду гідразидів і карботіоамідів, речовинпопередників у синтезі солей 1,2,4-триазол-3-іл-тіоуксусних кислот, потенційних
лікарських речовин, по 8 схемах синтезу за допомогою повного факторного
експерименту по 3 факторам та рівнянь поліноміальної регресії.
Існує велика кількість робіт, присвячених розробленню ВЕРХ-МС-методик на
одноквадрупольних приладах [1–5], вони пропонують оптимальні умови ЕСІ-МС.
Так, наприклад, в роботі [1] було використовано ВЕРХ-МС систему Agilent 1100
series (Agilent Technologies, Germany) з одноквадрупольним мас-спектрометричним
детектором (G1946D) з іонізацією в електроспреї.
L. M. Mallis зі співав. [2] під час створення системи відкритого доступу для
визначення субстанцій лікарських речовин виконували дослідження за допомо
гою ВЕРХ-МС системи Waters (Micromass) з Z-спрей-іоніацією електророзпи
ленням.
Zakia Benayad зі співав. під час визначення флавоноїдних гликозидів використо
вували таке обладнання: ВЕРХ – Waters 717, МС – Waters 600 controllers, HewlettPackardseries 1100 MSD, Agilent Technologies, Aldbronn, Germany [3].
Hong-Fei Duanaта ін. під час визначення цефкапенової кислоти в плазмі крові у
разі фармакокінетичних досліджень застосували Agilentseries 1100 LC/MSD VL с
одноквадрупольним мас-спектрометричним детектором з іонізацією в електроспреї
(Agilent Technologies, PaloAlto, CA, USA) [4].
© Б. О. Варинський, 2015
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Робота Lingjun Li та ін. присвячена визначенню дексаметазона ацетата в шкірі ми
шей, при цьому автори застосували Shimadzu ВЕРХ-МС-систему з Shimadzu 2010EV
одноквадрупольним мас-спектрометром з інтерфейсом електророзпилення [5].
Матеріали та методи дослідження
Використовували субстанції сполук, які було синтезовано на кафедрах фізичної та
колоїдної хімії (зав. кафедри д-р фарм. наук, доцент Каплаушенко А. Г.), токсикологічної
та неорганічної хімії (зав. кафедри д-р фарм. наук, проф. Панасенко О. І.) Запорізького
державного медичного університету, склад яких було доведено за допомогою ПМР,
ІЧ-, хромато-мас-спектрометричного аналізу [6–9]: фуран-2-карбогідразид (2),
2-морфоліноацетогідразид (3), 2-метоксибензогідразид (4), 2-ізонікотіноіл-N-(2метоксифеніл)гідразин-1-карботіоамід (5), 2-(фуран-2-карбоніл)-N-фенілгідразин-1карботіоамід (6), 2-(2-морфоліноацетіл)-N-фенілгідразин-1-карботіоамід (7), N-метил2-(2-морфоліноацетил)гідразин-1-карботіоамід (8), 2-(2-метоксибензоіл)гідразин1-карботіоамід (9). Субстанцію ізоніазиду (1) кваліфікації «х. ч.» було придбано в
компанії «Укроргсинтез».
Наважку речовини масою 1 мг розчиняли в 1 мл 50%-го ацетонітрилу. Дослідження
виконували прямим введенням зразка в камеру іонізації без хроматографічної
колонки.
Прилад LC MS: Agilent 1260 Infinity HPLC System (дегазатор, бінарний насос,
автосамплер; одноквадрупольний мас-спектрометр Agilent 6120 с іонізацією
в електроспреї (ESI); OpenLAB CDS Software. Умови ВЕРХ-МС дослідження:
1) ізократичний режим, з використанням буферного розчину: A – H2O(HCOOH
0,1%) та розчину органічного модифікатора, B – CH3CN(HCOOH 0,1%); 50:50;
2) швидкість потоку елюента 0,4 мл/хв; 3) джерело іонів – API-ES; 4) SIM-режим
реєстрації іонів, відповідно до молекулярної маси сполук; 5) позитивна поляр
ність; 6) швидкість газу-осушувача (азоту) – 10 л/хв; 7) напруга на капілярі –
4 000 В. Програмний пакет для статистичного аналізу Statistica 8, надбудова «По
шук рішення» програми Excel.
Результати дослідження та обговорення
У разі мас-спектрометричних досліджень істотне значення має тиск на небулайзері,
швидкість газу-осушувача (азоту), температура газу-осушувача.
Температуру газу-осушувача, швидкість елюента рекомендовано програмним
комплексом OpenLAB CDS – 300 оС, але вона залежить від швидкості елюента,
швидкості газу-осушувача, термостабільності зразка. Тиск на небулайзері
пропоновано від 20 до 60 psig, залежно від швидкісті елюента – від 100 мкл/хв до
1 мл/хв. Напруга на фрагментаторі може змінюватись залежно від стійкості хімічних
зв’язків.
Швидкість елюента вибрано 400 мкл/хв. Швидкість газу-осушувача вибрано
згідно з рекомендаціями програми – 10 л/хв, напругу на капілярі – 4 000 В. Необхід
но було оптимізувати температуру газу-осушувача, тиск на небулайзері, напругу на
фрагментаторі.
Було використано схему повного факторного експерименту по 3 факторам.
Фактори – напруга на фрагментаторі (U, В), тиск на небулайзері (p, psig), температура
газу-осушувача (азоту) (t, oC) – варіювалися за 3 рівнями: U – 0, 150, 300 В; p –10,
30, 60 psig; t – 100, 200, 300 oC. План повного факторного експерименту наведено в
табл. 1.
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Таблиця 1
План повного факторного эксперименту дослідження умов детектування
досліджуваних речовин за допомогою ЕСІ-МС-детектора
№
з/п

Температура газу-осушувача,
T, °С

Напруга на
фрагментаторі, U, В

Тиск газу небулайзера,
P, psi

1

100

0

10

2

100

0

30

3

100

0

60

4

100

150

10

5

100

150

30

6

100

150

60

7

100

300

10

8

100

300

30

9

100

300

60

10

200

0

10

11

200

0

30

12

200

0

60

13

200

150

10

14

200

150

30

15

200

150

60

16

200

300

10

17

200

300

30

18

200

300

60

19

300

0

10

20

300

0

30

21

300

0

60

22

300

150

10

23

300

150

30

24

300

150

60

25

300

300

10

26

300

300

30

27

300

300

60

Параметром, що оптимізували, є площа піків на хроматограмі. Максимальне
значення площі піка відповідало оптимальним умовам детектування.
За допомогою програмного пакета для статистичного аналізу «Statistica 8»
отримано рівняння поліноміальної регресії, коефіцієнти регрессії та квадрати
коефіцієнтів регрессії (табл. 2). За розрахованими рівняннями з використанням
надбудови «Пошук рішення» програми Excel знайдено оптимальні значення
факторів. Пошук зійшовся по ймовірності до глобального рішення.
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Таблиця 2
Рівняння регресії й оптимальні умови мас-спектрометричного визначення
досліджуваних речовин
Речовини

SIM,
m/z

Рівняння регресії

R, R2

Оптимальні
умови
T

U

P

1

138

S=4606693,73-1615,2706*T-18,285083*T^2+251916,993*U950,35852*U^2+311965,327*P-2204,1330*P^2

0,861290
0,741820

100

133

60

2

127

S=-783703,30+99362,6897*T-252,25474*T^2-82862,642*U+ 0,719183
153,530175*U^2+83134,1035*P+624,395005*P^2
0,517224

197

0

60

3

160

S=37164659,8-38963,568*T+3,03529556*T^2-32335,124*U- 0,885691
342,80577*U^2+374593,341*P-706,54903*P^2
0,784448

100

0

60

S=7855002,47-45237,401*T+108,970634*T^236146,831*U+52,0642311*U^2+121544,525*P1153,7580*P^2

100

0

53

138

134

55

100

106

53

100

129

49

100

101

49

105

0

39

4

167

5

303

S=4348929,64+24715,8935*T-89,870435*T^2+129496,561
*U-482,43898*U^2+137671,919*P-1254,2047*P^2

6

262

S=1034860,84-5037,4617*T+9,03074657*T^2+4262,78982
*U-20,146115*U^2+20112,7906*P-189,76630*P^2

7

295

S=4395899,70+3130,45444*T-22,692719*T^2+142201,890
*U-550,58065*U^2+213114,967*P-2160,5353*P^2

8

233

S=4032066,38-8240,8806*T+15,1648602*T^2+26762,5377
*U-132,85517*U^2+74566,0325*P-754,55410*P^2

9

226

S=991916,101+7553,13891*T-35,978985*T^2-693,81018
*U-2,0207152*U^2+87695,6160*P-1133,6997*P^2

0,899302
0,808744
0,834374
0,696180
0,559011
0,312493
0,947276
0,897332
0,823518
0,678182
0,429386
0,184373

Як випливає з табл. 2, спостерігається деяка залежність умов від структури
речовин. Так, для більшості гідразидів найкращим є нульове значення напруги на
фрагментаторі, що пов’язано з лабільністю зв’язків. Досліджувані сполуки, що є
гідразидами та карботіоамідами, мають деяку термолабільність, тому для більшості
речовин рекомендуємо температуру газу-осушувача близько 100 °С.
Висновки
1.На підставі знаходження максимумів розрахованих функцій поліноміальної
регресії отримано оптимальні умови мас-спектрометричного детектування для
ВЕРХ-ЕСІ-МС ряду гідразидів і карботіоамідів, речовин-попередників у синтезі
солей 1,2,4-триазол-3-іл-тіоуксусних кислот, потенційних лікарських речовин, по 8
схемах синтезу за допомогою повного факторного експерименту по 3 факторам.
2.Запропоновано рівняння поліноміальної регресіїї для відповідних гідразидів та
карботіоамідів, які показують залежність інтенсивності сигналу мас-детектора від
трьох важливих факторів: температури газу-осушувача, напруги на фрагментаторі,
тиску на небулайзері.
3.Вибір оптимальних умов мас-спектрометричного детектування дає змогу
максимально збільшити сигнал на детекторі й, таким чином, збільшити чутливість
та вибірковість визначень. Тому що такі умови мають деяку специфічність, це дасть
можливість частково відділити сигнал досліджуваних речовин від сигналу домішок.
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ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ РЯДА ГИДРАЗИДОВ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ
И 2-АЦИЛГИДРАЗИН-КАРБОТИОАМИДОВ МЕТОДОМ ВЭЖХ-ЭСИ-МС
Ключевые слова: высокоэффективная жидкостная хроматография, масс-спектрометрическая
детекция, ионизация в электроспрее, гидразиды, 2-ацилгидразин-карботиоамиды, оптимизация
АННОТАЦИЯ
Контроль стадий получения гидразидов и карботиоамидов, исходных при синтезе солей 1,2,4-триазол3-ил-тиоацетатных кислот, на исследовательском и производственном этапе является важной задачей.
Большое значение имеет исследование адсорбции, распределения, метаболизма и экскреции данных
веществ. Наиболее универсальным и селективным методом, применяемым в этих случаях, является
ВЭЖХ-МС.
Целью нашого исследования являлось определение оптимальних условий масс-спектрометрического
детектирования с ионизацией в електроспрее (ВЭЖХ-МС) изоникотиногидразида, фуран-2-карбогид
разида, 2-морфолиноацетогидразида, 2-метоксибензогидразида, 2-изоникотиноил-N-(2-метоксифенил)
гидразин-1-карбатиоамида,
2-(фуран-2-карбонил)-N-фенилгидразин-1-карбатиоамида,
2-(2-мор
фолиноацетил)-N-фенилгидразин-1-карбатиоамида, N-метил-2-(2-морфолиноацетил)гидразин-1-карба
тиоамида, 2-(2-метоксибензоил)гидразин-1-карбатиоамида, веществ-предшественников в синтезе солей
1,2,4-триазолуксусних кислот, потенциальных лекарственных веществ, по 8 схемам синтеза с помощью
полного факторного эксперимента по 3 факторам и уравнений полиномиальной регрессии.
Работа была выполнена с использованием техники прямого ввода образца в источник ионов на
жидкостном хроматографе Agilent 1260 Infinity HPLC Systemс одноквадрупольним мас-спектрометром
Agilent 6120.
На основании нахождения максимумов рассчитанных функций полиномиальной регрессии
полученны оптимальне условия масс-спектрометрического детектирования для ВЭЖХ-ЭСИ-МС ряда
гидразидов и карботиоамидов. Предложены уравнения полиномиальной регресиии для соответствующих
гидразида и карбатиоамидов. Уравнения показывают зависимость интенсивности сигнала массдетектора от трех важних факторов: температуры газа-осушителя, напряжения на фрагментаторе,
давления на небулайзере. Выбор оптимальних условий масс-спектрометрического детектирования
позволяет максимально увеличить сигнал на детекторе и, таким образом, увеличить чувствительность
и избирательность определений. Это дает возможность частино отделить сигнал исследуемых веществ
от сигнала примесей, потому что такие условия являются специфичными.
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OPTIMIZATION OF DETECTION RANGE OF HYDRAZIDES OF CARBOXYLIC ACIDS AND
2-ACYLHYDRAZINСARBOTHIOAMIDS BY HPLC-ECI-MC
Key words: high performance liquid chromatography, mass spectrometric detection, electrospray
ionization, hydrazides, сarbothioamids, optimization
ABSTRACT
Elaboration of control steps of hydrazids and сarbothioamids, raw materials in the synthesis of 1,2,4-triazol3-yl-thioacetate acids, potential drug substances on research and production stage is an important task. The
study of adsorption, distribution, metabolism and excretion of these substances has great importance. The
HPLC-MS is the most universal and selective method used in these cases.
The aim of our study was to determine the optimal conditions for mass spectrometric detection of ionization
in electrospray in HPLC-MS іzonіcotinohydrazide, furan-2-carbohydrazide, 2-morpholinoacetohydrazide,
2-methoxybenzohydrazide, 2-isonicotinoyl-N-(2-methoxyphenyl)hydrazine-1-carbothioamide, 2-(furan-2-car
bonyl)-N-phenylhydrazine-1-carbothioamide, 2-(2-morpholinoacetyl)-N-phenylhydrazine-1-carbothioamide,
N-methyl-2-(2-morpholinoacetyl)hydrazine-1-carbothioamide, 2-(2-methoxybenzoyl)hydrazine-1-carbothioa
mide, precursor substances in the synthesis of salts of 1,2,4-triazol-3-yl-thioacetate acids for 8 synthetic schemes
using full factorial design on 3 factors and polynomial regression equations.
Work was carried out using flow injection analysis (the technique of direct sample introduction into the
ion source) on a liquid chromatograph Agilent 1260 Infinity HPLC System with a single quadrupole mass
spectrometer Agilent 6120.
The optimal conditions of mass spectrometric detection series hydrazides and сarbothioamides for HPLCESI-MS on the basis of the calculated maxima polynomial regression functions were obtained. The equation
of polynomial regression for the corresponding hydrazides and carbatioamides were suggested. The equations
show the dependence of the mass detector signal intensity on three important factors: dryng gas temperature,
the fragmentor voltage, the nebulizer pressure. The optimal conditions of mass spectrometric detection choice
to maximize the signal detector and thus increase the sensitivity and selectivity of the determinations. It may
allow partially separate the signal of these substances from the impurities signal because these conditions have
specificity.
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УФ-спектрофотометричне дослідження 7-((3-тіо-4-R-1,2,4триазол-3-іл)метил)теофілінів
Ключові слова: 1,2,4-триазол, теофілін, УФ-спектрофотометрія, світловбирання
Загальновідомо, що для обґрунтування докладного дослідження активності син
тезованих сполук з метою виявлення спрямованості фармакологічної дії необхідно
вивчити структуру отриманих речовин та встановити залежність між їхньою будо
вою та певними фізико-хімічними константами [1, 2, 3]. До цього часу в наукових пу
блікаціях наводили дані щодо дослідженню УФ-спектрів сполук, похідних 1,2,4-три
азолу, але докладного їх вивчення не здійснювали [2,3].
Метою роботи було вивчення УФ-спектрів азагетероциклічних сполук, у складі
яких містяться синтони 1,2,4-триазолу та теофіліну, у розчинниках різної полярності
(вода, 95%-й етанол, 0,1 М та 1 М розчини натрій гідроксиду, 0,1 М та 1 М розчини
кислоти хлоридної, 0,1 М та 1 М розчини кислоти сульфатної, хлороформ, пропан-2ол, ацетонітрил та 1,4-діоксан) для встановлення взаємозв’язку між хімічною струк
турою досліджуваних сполук та характером їх електронних спектрів.
Причина вибору зазначених розчинників зумовлювлена такими факторами:
а) можливістю визначення наявності переходів електронів за характером зсуву
смуг у розчинниках різної полярності (хлороформ, пропан-2-ол, ацетонітрил, ацетон,
1,4-діоксан порівняно з водою та етанолом);
б) частим використанням деяких розчинників (хлороформ, 95%-й етанол та ін.)
для виділення субстанцій з біологічних об’єктів та лікарських форм;
в) необхідністю вибору розчинників, які утворюють розчини із найбільш високою
оптичною густиною з метою використання у подальшому під час розроблення мето
дик контролю якості;
г) можливістю утворення солей у розчинах кислоти хлоридної та розчинах натрій
гідроксиду або солей оксонію у концентрованих розчинах кислоти сульфатної, а та
кож виявлення гідролітичних процесів у лужному або кислому середовищі;
д) можливістю розрахунку константи дисоціації у разі необхідності;
е) вивченням ефектів взаємодії розчиненої речовини із розчинником для одержан
ня найбільш повної інформації про природу досліджуваного електронного переходу.
Матеріали та методи дослідження
Всі використані нами розчинники та реактиви мали кваліфікацію «хімічно чис
ті». Для вивчення УФ-спектрів аналізованих сполук та вимірювання їх інтенсивності
було використано спектрофотометр SPECORD 200-222U214 (Analytik Jena, Німеч
чина). Вимірювання абсорбції розчинів досліджуваних речовин здійснювали у квар
цових кюветах із шаром завтовшки 10 мм. У зв’язку з тим, що синтезовані нами
речовини виявляють вибіркове світловбирання в УФ частині спектра, їх УФ-спектри
досліджували в концентрації 1 мг%. Електронні спектри було вивчено в межах від
200 до 400 нм, графік спектрів будували в координатах А = f (x).
Результати дослідження та обговорення
Для вивчення характеру УФ-спектрів 7-((3-тіо-4-феніл-4Н-1,2,4-триазол-5-іл)
метил)теофіліну (І), 7-((3-тіо-4-етил-4Н-1,2,4-триазол-5-іл)-метил)теофіліну (ІІ) та
7-((3-тіо-4-метил-4Н-1,2,4-триазолу-5-іл)метил)-теофіліну (ІІІ) було виміряно їх
електронні спектри у зазначених розчинниках (таблиця) [ 4].
© Колектив авторів, 2015
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Таблиця
Спектральна характеристика 7-((3-тіо-4-R-1,2,4-триазол-3-іл)метил)теофілінів*
№

Досліджувана
речовина

Розчинник

λ, нм

A

E

lg E

Переходи
електронів

1

2

3

І

Вода

ІІ

Вода

ІІІ

Вода

4
206
258
206
252
206
250
202
206
267
203
258
206
256
218
255
216
252
205
256
222
253
225
252
224
256
206
257
206
252
206
250
206
257
206
252
208
251
206
258
205
252
206
251
204
263
206
250
206
251

5
1,2
0,620
1,083
0,705
1,208
0,757
1,530
1,420
0,624
1,371
0,604
1,225
0,852
1,124
0,400
0,902
0,450
1,212
0,775
1,542
0,250
1,399
0,320
1,280
0,420
1,354
0,651
1,094
0,696
0,855
0,499
1,326
0,024
0,719
0,335
1,047
0,761
1,320
0,611
0,841
0,456
1,186
0,751
1,240
0,478
1,462
0,899
1,288
0,873

6
44280
22880
34760
22630
37090
23240
56500
52400
23030
44010
19390
37610
26160
41480
15000
28350
14400
37210
23800
56240
9230
44910
10270
39760
12890
49960
24022
35120
22340
26750
15320
43930
23030
23080
10750
32140
23360
48710
22550
26990
15000
36410
23055
45760
17640
46930
28900
39540
26800

7
4,65
4,36
4,54
4,36
4,57
4,37
4,75
4,72
4,36
4,65
4,28
4,58
4,42
4,62
4,20
4,46
4,16
4,57
4,38
4,75
3,96
4,63
4,01
4,39
4,11
4,69
4,38
4,55
4,35
4,42
4,19
4,69
4,36
4,36
4,03
4,51
4,37
4,64
4,35
4,43
4,17
4,56
4,36
4,66
4,25
4,67
4,46
4,60
4,43

8
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*

1

І
2

3

4

5

6

7

8
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ІІ

95% етанол
95% етанол

ІІІ

95% етанол

І

0,1 М NaOH

ІІ

0,1 М NaOH

ІІІ

0,1 М NaOH

І

1 М NaOH

ІІ

1 М NaOH

ІІІ

1 М NaOH

І

0,1 М HCl

ІІ

0,1 М HCl

ІІІ

0,1 М HCl

І

1 М HCl

ІІ

1 М HCl

ІІІ

1 М HCl

І

0,1 М H2SO4

ІІ

0,1 М H2SO4

ІІІ

0,1 М H2SO4

І

1 М H2SO4

ІІ

1 М H2SO4

ІІІ

1 М H2SO4

Продовження табл. 1
1

2
І

3
Хлороформ

9

ІІ

Хлороформ

ІІІ

Хлороформ

І

Пропан-2-ол

ІІ

Пропан-2-ол

ІІІ

Пропан-2-ол

І

Ацетонітрил

ІІ

Ацетонітрил

ІІІ

Ацетонітрил

І
ІІ
ІІІ

1,4-Діоксан
1,4-Діоксан
1,4-Діоксан

10

11

12

4
270
510
532
262
208
268
207
259
207
257
235
270
234
270
235
272
279
279
272

5
0,733
0,04
0,03
0,878
1,444
0,794
0,938
0,739
1,314
1,024
0,579
0,576
0,694
0,620
0,720
0,668
0,339
0,155
0,599

6
27050
12840
9210
29630
53280
29300
30110
23720
40340
31440
21360
21250
22280
19900
22100
20510
12510
4980
18400

7
4,43
4,11
3,97
4,47
4,73
4,46
4,48
4,38
4,04
4,49
4,33
4,33
4,35
4,30
4,34
4,31
4,09
3,70
4,27

8
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*
π→π*

П р и м і т к а. * – Концентрація досліджуваних розчинів 1 мг%.

Наведені в таблиці дані свідчать, що УФ-спектри досліджуваних сполук у воді,
95%-му етанолі, 0,1 М та 1 М розчинах NaOH, HCl, H2SO4, пропан-2-олі та ацетоні
трилі характеризуються двома смугами вбирання. Перша смуга виявляє максимуми
в межах 203–235 нм, а друга – в межах 250–272 нм. Електронна смуга всіх трьох до
сліджуваних нами сполук у хлороформі та 1,4-діоксані лише одна – з максимумами
в межах 262–279 нм. Це пов’язано з тим, що пропускна здатність хлороформу та
1,4-діоксану починається з 276 нм (хлороформ) та з 277 нм (1,4-діоксан).
Для пояснення типів переходів електронів спочатку необхідно було подати схеми
електронної будови аналізованих сполук (рис. 1, 2 та 3):
CH3
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CH3

Рис. 1. Електронна будова 7-((3-тіо-4-метил-1,2,4-триазол-5-іл)метил)теофіліну
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Рис. 2. Електронна будова 7-((3-тіо-4-етил-1,2,4-триазол-5-іл)метил)теофіліну
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Рис. 3. Електронна будова 7-((3-тіо-4-феніл-1,2,4-триазол-5-іл)метил)теофіліну
Кожна з трьох досліджуваних молекул складається з двох фрагментів. Перший
– це пуриновий, а другий – 1,2,4-триазоловий цикл. Для молекул пуринів, які фор
мально містять в собі чотири подвійних зв’язки, існує значна можливість резонансу.
Спектри нейтральних розчинів пурину характеризуються двома широкими інтен
сивними смугами: в межах < 220 нм (Е > 3 000) та в межах 263 нм (Е > 8 000). Ко
роткохвильова смуга пурину відповідає π→π*-переходу електронів типу 1La, а смуга
за 263 нм відповідає дозволеному типу переходів електронів типу 1Lb.
Ця смуга пурину в межах 260 нм є складною, а перехід електронів, який їй відпо
відає, зумовлений переважно поздовжною поляризацією пуринового ряду [5].
Пуриновий радикал з’єднаний з 1,2,4-триазоловим циклом метиленовою групою.
Як відомо, УФ-спектр 1,2,4-триазолу у водному розчині характеризується однією
смугою за 187 нм [5] і це пов’язано з тим, що в ньому не має гомоциклічного супря
ження. Тому характерною особливістю спектрів вбирання 1,2,4-триазолу є відсут
ність смуг, які зумовлені переходом з орбіталі неподілених електронів гетероатомів
на π-орбіталь циклу. У цьому разі орбіталь неподілених електронів гетероатомів має
виражений s-характер порівняно із аналогічною орбіталлю шестичленних циклів у
зв’язку з меншими валентними кутами у перших [6, 7, 8].
Оскільки метиленовий фрагмент відділяє пуриновий цикл від 1,2,4- триазолово
го, то у цьому разі між ними не може бути р-π-супряження. Таким чином, оскільки
максимум УФ-смуги вбирання знаходиться у ближньому ультрафіолеті (187 нм), на
загальному електронному спектрі досліджуваних сполук знаходяться лише дві смуги
(таблиця).
Висновки
1. Вивчено УФ-спектри 7-((3-тіо-4-метил-1,2,4-триазол-5-іл)метил)теофілі
ну, 7-((3-тіо-4-етил-1,2,4-триазол-5-іл)метил)теофіліну та 7-((3-тіо-4-феніл-1,2,4триазол-5-іл)метил)теофіліну у розчинниках нейтрального, кислого та лужного ха
рактеру.
2. Встановлено, що електронні спектри досліджуваних сполук характеризуються
максимумами в короткохвильовій (203–235 нм) та середньохвільовій (250–272 нм)
частині УФ-спектра.
3. У зв’язку з наявністю в молекулах аналізованих сполук метиленового фраг
мента, який відділяє пуриновий цикл від 1,2,4-триазолового, максимуми вбираннями
аналізованих сполук зумовлені дозволеними π→π*-переходами електронів відповід
но типу 1La та 1Lb.
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УФ-СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 7-((3-ТИО-4-R-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ИЛ)МЕТИЛ)
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АННОТАЦИЯ
Химия производных 1,2,4-триазола за последнее время обращает на себя внимание многих научных
сотрудников, главным образом благодаря наличию в их ряду ценных фармакологических свойств. В
современной медицинской практике есть много примеров успешного использования производных дан
ной гетероциклической системы. Это прежде всего группа лекарственных средств с противогрибковой
активностью (флуконазол, итраконазол, вориконазол, позаконазол), антидепрессивной активностью
(алпразолам, триазолам), противораковым действием (анастрозол, летрозол). Но несмотря на большое
прикладное значение работ в этой области, производные 1,2,4-триазол-3-тиона изучены недостаточно
полно. Поэтому исследование данного класса соединений является актуальным.
Целью работы было изучение ультрафиолетовых спектров исследуемых соединений в растворите
лях различной полярности (вода, 95%-й етанол, 0,1 М и 1 М растворы натрий гидроксида, 0,1 М и 1 М
растворы кислоты хлоридной, 0,1 М и 1 М растворы кислоты сульфатной, хлороформ, изопропанол,
ацетонитрил и 1,4-диоксан) для установления взаимосвязи между химической структурой исследуемых
соединений и характером их электронных спектров.
Для изучения УФ-спектров анализируемых соединений и измерения их интенсивности был исполь
зован спектрофотометр SPECORD 200-222U214.
В процессе выполнения работы было установлено, что электронные спектры 7-((3-тио-4-метил1,2,4-триазол-5-ил) метил)теофиллина, 7-((3-тио-4-этил-1,2,4-триазол-5-ил)метил)теофиллина и
7-((3-тио-4-фенил-1,2,4-триазол-5-ил)метил)теофилина характеризуются максимумами в коротковол
новой (203–235 нм) и средневолновой части (250–272 нм).
В связи с наличием в молекулах анализируемых соединений метиленового фрагмента, который
отделяет пуриновый цикл от 1,2,4-триазолового, максимумы поглощения анализируемых соединений
обусловлены разрешенными π → π*-переходами электронов соответственно типа 1La и 1Lb.
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ABSTRACT
Chemistry of the 1,2,4-triazole derivatives recently attracts the attention of many scientists, mainly due to
the presence of the number of the valuable pharmacological properties. In modern medical practice, there are
many examples of successful heterocyclic systems derivatives usage. First of all, it is a group of drugs with
antifungal activity (fluconazole, itraconazole, voriconazole, pozakonazol), antidepressant activity (alprazolam,
triazolam), anticancer activity (anastrozole, letrozole). But despite the great practical importance of works in
this area, the structure of 1,2,4-triazoles-3-thione derivatives have been studied imperfectly. Therefore, the
study of this class of compounds is actual now.
The aim of this work was to study the UV-spectra of the research compounds in different polarity solvents
(water, 95% ethanol, 0,1 M and 1 M sodium hydroxide, 0,1 M and 1 M hydrochloric acid, 0,1 M and 1 M sul
fate acid solution, chloroform, isopropanol, acetonitrile and dioxane) for structure–spectral data relationship
establishing.
Spectrophotometer SPECORD 200-222U214 was used to study the UV-spectra of the analyzed compounds
and to measure their intensity.
During the research, it was found that the electronic spectra of 7-((3-thio-4-methyl-1,2,4-triazoles-5-yl)
methyl)theophylline, 7-((3-thio-4-ethyl-1,2,4-triazolе-5-yl)methyl)theophylline and 7-((3-thio-4-phenyl-1,2,4triazolе-5-yl)methyl)-theophylline were characterized by maximums in the short-wave (203–235 nm) and
medium-wavе part (250–272 nm) of UV-spectrum.
Due to the presence of the methylene fragment in investigated molecules, which connects the purine cycle
with 1,2,4-triazole, absorbtion maximums were caused by π→π*-electron jumping of the corresponding type
1
La and 1Lb.
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ВИВЧЕННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ ТА КІЛЬКІСНОГО ВМІСТУ
ФЛАВОНОЇДІВ У ТРАВІ ПРЕДСТАВНИКІВ ПІДРОДИНИ NEPETOIDEAE
РОДИНИ LAMIACEAE
Ключові слова: Lamiaceae, Ocimum americanum, Lophanthus anisatus, Satureja
hortensis, флавоноїди
Ефіроолійні лікарські рослини здавна застосовують у медичній практиці як дже
рело протизапальних, антимікробних, відхаркувальних, спазмолітичних, седативних
та інших лікарських засобів [8]. Протягом багатьох років зазначені види біологічної
активності завдячували вмісту в цих рослинах ефірних олій, тому приділяли багато
уваги детальному вивченню останніх. На сьогодні встановлено, що істотний внесок
у вияв біологічної активності ефіроолійних рослин роблять фенольні сполуки, осо
бливо у разі виготовлення настоїв, настоянок та екстрактів із сировини, коли частина
ефірної олії втрачається у процесі екстрагування, що утруднює також стандартизацію
одержаних лікарських форм [3]. Вивчення різних груп біологічно активних речовин
у сировині ефіроносів важливе як для виявлення хемотаксономічних особливостей
видів, так і з позиції подальшого раціонального використання в медичній практиці.
Флавоноїди є найбільшою групою фенольних сполук із широким спектром
біологічної активності [1, 5, 9, 10].
Мета наших досліджень – виявлення та аналіз флавоноїдів у надземній частині
неофіцинальних видів лікарських рослин підродини Nepetoideae родини Lamiaceae.
Матеріали та методи дослідження
Об’єкти досліджень – надземна частина Ocimum americanum L., Lophanthus anisatus Adans. та Satureja hortensis L., заготовлена у липні 2013 р. під час цвітіння (рос
лини культивували в умовах Тернопільської обл.).
Для виконання загальноприйнятих якісних реакцій на флавоноїди, а також
паперової та тонкошарової хроматографії подрібнену сировину екстрагували 70%-м
етанолом, після чого екстракти очищували та згущували. Для ідентифікації глікозидів
флавоноїдів використовували системи розчинників н-бутанол–мурашина кислота–
вода (4:1:2) та 15%-ву кислоту оцтову; для виявлення агліконів (після попереднього
кислотного гідролізу) – хлороформ–оцтова кислота–вода (13:6:2) [2]. Як проявники
застосовували пари амоніаку та 2%-й спиртовий розчин алюмінію хлориду.
Подальше вивчення якісного складу та кількісного вмісту флавоноїдів здійснювали
методом високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) на хроматографі Agilent
1200 3 DLC System Technologies (США). Хроматограф укомплектований проточним
вакуумним дегазатором G1322A, чотириканальним насосом градієнта низького
тиску G13111A, автосамплером (автоматичний інжектор) G1329A, термостатом ко
лонок G 1316A, детекторами: діодноматричним G1315С та рефрактометричним
G1362A. Здійснювали оберненофазну хроматографію із використанням колон
ки Supelco Discovery C18 розміром 250×4,6 мм, як сорбент використано силікагель.
Режим хроматографування: максимальна швидкість подачі рухомої фази – 0,8 мл/хв,
робочий тиск розчинника – 156 bar; температура термостата колонки – 25 °С; об’єм
введеної проби – 5–20 мкл.
© М. І. Шанайда, 2015
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Як елюенти використовували 0,0017 моль/м3 орфтофосфатну кислоту та
ацетонітрил, як стандартні зразки – рутин, гіперозид, ізокверцитрин, апігенін та
лютеолін (Sigma-Aldrich). Для екстракції флавоноїдів та приготування зразків
стандартних розчинів використано метанол фірми Sigma-Aldrich. Було здійснено
п’ятирівневе градуювання концентрацій стандартних розчинів.
Підготовка проб для аналізу полягала в тому, що близько 1 г подрібненої сировини
(точну наважку) вміщували у круглодонну колбу, додавали 25 мл 60%-го метанолу
та екстрагували на водяній бані зі зворотним холодильником при постійному
перемішуванні протягом 30 хв. Після охолодження витяг фільтрували та кількісно
переносили в мірну колбу місткістю 50 мл і доводили об’єм розчину до мітки
60%-м метанолом. Одержаний розчин відфільтровували через мембранний фільтр із
розміром пор 0,45 мкм. Об’єм проби, який вводили у віалу для аналізу – 10 мкл.
Результати дослідження та обговорення
На основі проведених якісних реакцій та аналізу плям на хроматографах в
екстрактах трави досліджуваних рослин ідентифіковано флавоноїди з підкласів
флавонолу (рутин, ізокверцитрин) та флавону (апігенін, лютеолін).
Аналіз попередніх досліджень [7] УФ-спектрів поглинання 60%-х метанольних
екстрактів досліджуваних рослин засвідчив наявність двох максимумів поглинання –
за 255 та 340 нм, на основі чого було здійснено їх ВЕРХ-аналіз за вказаних довжинах
хвиль. За результатами ВЕРХ-аналізу встановлено наявність ряду агліконів та
глікозидів флавоноїдів (рис. 1–4, таблиця).
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Рис. 1. Хроматограми флавоноїдів трави Ocimum americanum:
а – за 255 нм; б – 340 нм
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Рис. 2. Хроматограми флавоноїдів трави Lophanthus anisatus:
а – за 255 нм; б – 340 нм

а

б

Рис. 3. Хроматограми флавоноїдів трави Satureja hortensis:
а – за 255 нм; б – 340 нм

Таблиця
Кількісний вміст флавоноїдів у траві досліджуваних видів
Назва речовини
Гіперозид
Рутин
Ізокверцитрин
Похідні лютеоліну
Лютеолін
Похідні апігеніну
Апігенін

Вміст флавоноїдів, х10-2, %
Час утримання,
Ocimum americanum Lophanthus anisatus Satureja hortensis
хв
L.
Adans.
L.
14,054
6,04
–
–
12,762–15,475
62,06
–
28,56
16,357–16,478
17,72
3,11
10,25
17,002–20,522
4,77
8,43
23,72
25,315
–
5,70
–
20,967–29,566
–
26,79
20,87
32,544
–
30,71
–
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Як випливає з таблиці, у траві всіх трьох видів встановлено наявність
ізокверцитрину та похідних лютеоліну, інші сполуки виявлені вибірково. Найбільшою
різноманітністю виявлених флавоноїдних сполук характеризується Lophanthus anisatus. У траві Lophanthus anisatus встановлено максимальний вміст апігеніну та його
похідних (30,71·102% та 26,79·102% відповідно); вміст рутину був найвищим у
траві Оcimum americanum (62,06·102%) та Satureja hortensis (28,56·102%). Отримані
результати узгоджуються з даними наукових першоджерел стосовно особливостей
накопичення флавоноїдних сполук іншими представниками підродини Nepetoideae
родини Lamiaceae [7, 12].

Апігенін

Ізокверцитрин

Лютеолін

Рутин

Гіперозид

Рис. 4. Структурні формули виявлених флавоноїдів
За даними літератури, у траві лофанту анісового, який було вирощено на півдні
Росії, встановлено домінування лютеоліну [6]. Це вказує, одного боку, на значну
хемотаксономічну варіабельність фенольних сполук досліджуваних рослин, а з
другого – на істотний вплив кліматичних умов місця зростання, що виявлено і
стосовно їх ефірних олій [4, 8].
У науковій літературі [5, 11] є інформація про наявність антиоксидантних, раді
опротекторних властивостей виявлених флавоноїдів; для лютеоліну, апігеніну та їх
похідних встановлено також антимутагенні, протизапальні, антимікробні властивос
ті, для рутину – капілярозміцнювальні, ізокверцитрину – гіпохолестеринемічні тощо.
Одержані дані відкривають перспективу подальшого застосування досліджуваних
видів підродини Nepetoideae родини Lamiaceae у фармації та можуть бути використа
ні в хемотаксономії представників підродини Nepetoideae.
Висновок
Проаналізовано якісний склад та кількісний вміст флавоноїдів у надземній частині
трьох видів підродини Nepetoideae родини Lamiaceae, вирощених в умовах Терно
пільської обл. У траві досліджуваних видів виявлено флавонолові (рутин, ізокверци
трин, гіперозид) та флавонові (апігенін, лютеолін і їх похідні) сполуки. Встановле
но, що у траві Оcimum americanum та Satureja hortensis домінує рутин, у Lophanthus
anisatus – апігенін.
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ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА И КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ
ФЛАВОНОИДОВ В ТРАВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОДСЕМЕЙСТВА NEPETOIDEAE СЕМЕЙСТВА
LAMIACEAE
Ключевые слова: Lamiaceae, Ocimum americanum, Lophanthus anisatus, Satureja hortensis, флавоноиды
АННОТАЦИЯ
Эфирномасличные лекарственные растения издавна используют в медицинской практике в ка
честве противовоспалительных, спазмолитических, антимикробных, отхаркивающих, седативных
лекарственных средств. На сегодняшний день установлено, что фенольные соединения, в том
числе флавоноиды, играют важную роль в проявлении суммарной биологической активности
эфирномасличных растений.
Цель проведенных исследований – идентификация и анализ содержания флавоноидов в надзем
ной части трех видов подсемейства Nepetoideae семейства Lamiaceae: Оcimum americanum, Lophanthus
anisatus и Satureja hortensis. При идентификации флавоноидов использовали качественные реакции,
а также хроматографические методы: бумажную, тонкослойную и высокоэффективную жидкостную
хроматографию.
Установлено наличие ряда агликонов и гликозидов флавоноидов в траве исследованных видов.
Обнаружены соединения из подклассов флавонола (рутин, изокверцитрин, гиперозид) и флавона
(апигенин, лютеолин и их производные). Наибольшим разнообразием выявленных флавоноидных со
единений характеризуется Lophanthus anisatus. В траве всех видов установлено наличие изокверци
трина и производных лютеолина, другие соединения обнаружены избирательно. В траве Lophanthus
anisatus установлено максимальное содержание апигенина и его производных (30,71·10-2% и
26,79·10-2% соответственно); наивысшее содержание рутина было установлено в траве Оcimum
americanum (62,06·10-2%) и Satureja hortensis (28,56·10-2%).
Полученные результаты могут быть использованы в хемотаксономии представителей подсемейства
Nepetoideae семейства Lamiaceae и при дальнейшем планировании фармакологических исследований.
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THE QUALITATIVE COMPOSITION AND QUANTITATIVE CONTENT OF FLAVONOIDS IN THE
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AB S TAC T
Eessential oil herbs have long been used in medicine as anti-inflammatory, antispasmodic, antibacterial,
expectorant and sedative drugs. At present phenolic compounds including flavonoids, play an important role in
the total biological activity of essential oilplants.
The aim of this research – the identification and analysis of flavonoids in the aerial parts of three species
belonging to the subfamily Nepetoideae family Lamiaceae: Ocimum americanum, Lophanthus anisatus and
Satureja hortensis. It was identified the flavonoids by used qualitative reactions and chromatographic methods:
paper, thin-layer and high performance liquid chromatography.
It was detected the presence of a number of aglycone and glycoside flavonoids. It was found the flavonol
(rutin, isoquercitrin and hyperoside) and flavone (apigenin, luteolin and their derivatives) compounds.
Lophanthus anisatus is characterized the highest diversity of flavonoids. Ir was revealed the presence of
isoquercitrinand luteolin derivatives in all investigated plants; other compounds was detected selectively.
Lophanthus anisatus herb set the maximum content of apigenin and its derivatives (30,71·10-2%
and 26,79·10-2%, respectively); the highest content of rutin was found in the grass Ocimum americanum
(62,06·10-2%) and Satureja hortensis (28,56·10-2%).
The results of investigations can be used in chemotaxonomy of the subfamily Nepetoideae and further
planning of pharmacological studies.

Електронна адреса для листування з авторами: shanayda@rambler.ru

76

ВИРОБНИЦТВО, КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЛІКІВ
УДК 615.22:615.453.6:615.074:543.544.5.068.7
О. П. СТРІЛЕЦЬ, д-р фарм. наук, доцент
Національний фармацевтичний університет, м. Харків
Вивчення кінетики вивільнення діючих речовин Із
комбінованих таблеток Амлопамід
Ключові слова: кінетика вивільнення, тест «Розчинення», комбіновані таблетки
Під артеріальною гіпертензією (АГ) розуміють хронічне захворювання, основним
виявом якого є стійке підвищення артеріального тиску. АГ – найпоширеніше серце
во-судинне захворювання, небезпечне, насамперед своїми ускладненнями – ішеміч
ною хворобою серця, мозковими інсультами, серцевою та нирковою недостатністю.
Боротьба з АГ є складним багатокомпонентним процесом, основним етапом якого є
первинна профілактика, рання діагностика та адекватне лікування. На сьогодні мож
ливе використання двох стратегій терапії АГ для досягнення цільового АТ – моно
терапії та комбінованого лікування [1, 2]. Відповідно до існуючої статистики, моно
терапія може забезпечити достатнє зниження артеріального тиску тільки у 25–30%
хворих АГ, близько третини пацієнтів можуть досягти успіху у разі застосування
двухкопонентной терапії, і ще для 30–35% буде потрібно три препарати і більше [3].
Основним принципом комбінованої антигіпертензивної терапії є поєднання препа
ратів з різними механізмами дії для досягнення додаткової антигіпертензивної ак
тивності та зменшення частоти розвитку побічніх ефектів. З 2009 р. в європейських
рекомендаціях із АГ прописані і рекомендовані раціональні комбінації з трьох анти
гіпертензивних препаратів [4, 5, 6]. Тому створення і впровадження у виробництво
вітчизняних комбінованих лікарських засобів для лікування АГ є актуальним для
фармацевтичної науки і одним з першочергових завдань у рамках програми імпорто
заміщення.
У Національному фармацевтичному університеті на кафедрі біотехнології суміс
но зі співробітниками ПАТ ХФЗ «Червона зірка» (м. Харків) розроблено склад і тех
нологію трикомпонентного лікарського засобу у формі таблеток для лікування АГ
під умовною назвою «Амлопамід» [7, 8].
З біофармацевтичної позиції важливим показником сучасних лікарських форм є
тест «Розчинення», який дає змогу визначити швидкість розчинення препарату в орга
нізмі, теоретично припустити, через який час почне виявлятися його терапевтична дія.
Метою досліджень було вивчення кінетики вивільнення АФІ з комбінованих та
блеток Амлопамід як відразу після їх виготовлення, так і після 12 і 27 міс зберігання
за температури 20 ± 5 ºС.
Матеріали та методи дослідження
Як об’єкт досліджень використовували розроблені комбіновані таблетки Амло
памід для лікування АГ, до складу яких входять АФІ: амлодипіну безилат (блокатор
кальцієвих каналів), лізиноприлу дигідрат (інгібітор АПФ), індапамід (тіазидопо
дібний діуретик) [7]. Як допоміжні речовини використовували лактози моногідрат,
крохмаль картопляний, мікрокристалічну целюлозу, кальцію стеарат. Технологічний
процес виготовлення комбінованих антигіпертензивних таблеток методом прямо
го пресування складається з таких стадій: просіювання сировини, одержання маси
для таблетування, таблетування та знепилювання, фасування таблеток [8]. Для до
слідження вивільнення активнодіючих речовин з таблеток Амлопамід застосовували
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тест «Розчинення» для твердих лікарських форм, використовуючи прилад з лопаттю
Erweka (Німеччина) [9, 10]. Випробування здійснювали у таких умовах: середовище
розчинення – вода Р; об’єм середовища розчинення – 500 мл; швидкість обертання
лопаті – 100 об/хв; час розчинення – 45 хв; температура розчинення – 37 ± 0,5 °С.
На розчинення досліджували таблетки Амлопамід, які були одержані без
посередньо перед зберіганням, через 12 міс і 27 міс зберігання за температури
20 ± 5 ºС. Для кожної таблетки розраховували кількість амлодипіну безилату (у
перерахунку на амлодипін), лізиноприлу дигідрату (у перерахунку на лізиноприл)
і індапаміду, які перейшли у розчин, як середнє для 5 таблеток. У прилад для
розчинення вміщували одну таблетку, через кожні 10 хв відбирали 25 мл із цен
тру ємності приладу для розчинення, фільтрували крізь паперовий фільтр «синя
стрічка», відкидаючи перші 5 мл фільтрату (випробувальний розчин). Розчин ви
користовували свіжовиготовленим. Ступінь розчинення АФІ таблеток визначали
за допомогою методу високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) згідно з
вимогами ДФУ 1.2, п. 2.9.3 [9].
У результаті попередніх робіт було розроблено методику кількісного визначення
діючих речовин комбінованих таблеток Амлопамід методом ВЕРХ [11]. Розроблений
метод дає змогу визначити кількісний вміст кожного компонента за їх сумісної при
сутності в лікарській формі. Для хроматографічного аналізу використовували рідин
ний хроматограф Agilent 1100 (США) з УФ-детектором, колонку з нержавіючої сталі
розміром 250х4,6 мм, заповнену октадецилсилільним сорбентом С18 з розміром час
тинок 5 мкм. Термостатування проводили за 45 ºС.
Для приготування рухомих фаз, а також для розчинення стандартних і до
сліджуваних зразків препаратів використовували суміш ацетонітрилу Р, 0,1 М
розчин кислоти хлористоводневої і води для хроматографії Р. Стандарти дослі
джуваних лікарських речовин – фармацевтичні субстанції, що відповідають усім
вимогам нормативної документації. Всі інші використані реактиви мали квалі
фікацію «ч. д. а» [11].
Результати дослідження та обговорення
Ступінь розчинення лізиноприлу дигідрату (у перерахуванні на лізиноприл) Qл, у відсо
тках, розраховували за узагальненою формулою:
(1)
де S – середнє значення площі піка лізиноприлу, обчислене за хроматограмами ви
пробуваного розчину;
S 0 – середнє значення площі піка лізиноприлу, обчислене за хроматограмами роз
чину порівняння;
m0 – маса наважки СЗ лізиноприлу дигідрату, мг;
Р – вміст лізиноприлу дигідрату в СЗ лізиноприлу дигідрату, %.
Кожні 60 хв з початку аналізу лізиноприлу дигідрату колонку промивали не мен
ше ніж 30 хв, використовуючи рухому фазу для визначення амлодипіну безілату та
індапаміду.
Ступінь розчинення амлодипіну безилату (у перерахуванні на амлодипін) (Qа) у
відсотках, обчислювали за узагальненою формулою:
(2)
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Ступінь розчинення індапаміду (у перерахуванні на 100% речовину) (Qі) у
відсотках, обчислюють за узагальненою формулою:
(3)
де S – середнє значення площі піка амлодипіну (індопаміду), обчислене за хромато
грамами випробуваного розчину;
S 0 – середнє значення площі піка амлодипіну (індопаміду), обчислене за хромато
грамами розчину порівняння;
m0 – маса наважки СЗ амлодипіну безилату (індапаміду), мг;
Р – вміст амлодипіну безилату (індапаміду) в СЗ амлодипіну безилату (індапаміду)
відповідно, %.
Ступінь розчинення лізиноприлу дигідрату (у перерахуванні на лізиноприл),
амлодипіну безилату (у перерахуванні на амлодипін), індапаміду (у перерахуванні
на 100% речовину) за 45 хв має бути не менше 75% від вмісту, зазначеного у
проекті МКЯ.
Графічне зображення процесу вивільнення АФІ з комбінованих таблеток подано
на рис. 1–3.

Рис. 1. Вивільнення лізиноприлу дигідрату з таблеток Амлопамід:
1 – свіжовиготовлені; 2 – термін зберігання 12 міс; 3 – термін зберігання 27 міс
Стосовно одержаних результатів (рис. 1) слід зазначити, що лізиноприлу дигідрат
достатньо швидко переходить у розчин, вже через 10 хв вивільняється не менш ніж
75% діючої речовини із таблеток одразу після їх виготовлення і 60% – з таблеток,
що зберігалися 27 міс. Протягом 60 хв кінетика вивільнення лізиноприлу дигідрату
становить 97% – із таблеток одразу після виготовлення, 94% – із таблеток, що збері
галися 12 міс, і 88% – із таблеток з терміном зберігання 27 міс.

Рис. 2. Вивільнення амлодипіну безилату з таблеток Амлопамід:
1 – свіжовиготовлені; 2 – термін зберігання 12 міс; 3 – термін зберігання 27 міс
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Дані, наведені на рис. 2, демонструють, що профіль вивільнення амлодипіну без
илату із комбінованих таблеток Амлопамід протягом усього терміну зберігання від
повідає вимогам ДФУ, а саме: вже через 15 хв 78–90% речовини переходить до роз
чину і протягом 45 хв ступінь його розчинення становить 89–96%.

Рис. 3. Вивільнення індапаміду з таблеток «Амлопамід»:
1 – свіжовиготовлені; 2 – термін зберігання 12 міс; 3 – термін зберігання 27 міс
Результати кінетики вивільнення індапаміду (рис. 3) упродовж 45 хв показали, що до
розчину перейшло 95% речовини із безпосередньо виготовлених таблеток Амлопамід,
90% – із таблеток, що зберігалися 12 міс і 85% – із таблеток із терміном зберігання 27 міс.
Таким чином, результати, які наведено на рис. 1–3 демонструють, що вивільнення
всіх АФІ розроблених комбінованих таблеток відбувається протягом 45 хв у межах
85–95 %, що відповідає вимогам ДФУ.
Висновки
1. Експериментально здійснено дослідження кінетики вивільнення активнодію
чих фармацевтичних інгредієнтів комбінованих таблеток «Амлопамід», а саме: ам
лодипіну безілату, лізиноприлу дигідрату і індпаміду.
2. Доведено, що вивільнення амлодипіну безилату, лізиноприлу дигідрату й ін
дапаміду з таблеток відбувається у межах 85–95% упродовж 45 хв, що відповідає
вимогам ДФУ.
3. Встановлено, що протягом 27 міс зберігання кінетика вивільнення АФІ з ком
бінованих таблеток Амлопамід змінюється незначно, відповідає вимогам ДФУ і під
тверджує стабільність розроблених комбінованих таблеток у разі зберігання за тем
ператури 20 ± 5 ºС.
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АННОТАЦИЯ
Cоздание и внедрение в производство отечественных комбинированных лекарственных средств
для лечения артериальной гипертензии является крайне актуальным и одной из первоочередных за
дач в рамках программы импортозамещения в Украине. Тест «Растворение» используется для оценки
высвобождения активных фармацевтических ингредиентов из твердых лекарственных форм для пе
рорального применения. Целью работы было экспериментальное изучение кинетики высвобождения
действующих ингредиентов из комбинированных антигипертензивных таблеток Амлопамид как све
жеприготовленных, так и хранившихся в течение 12 и 27 месяцев при температуре 20 ± 5 ºС.
Обьектом исследований были образцы разработанных трехкомпонентных таблеток Амлопамид
для лечения гипертензии. В состав таблеток как активные фармацевтические ингредиенты входят:
амлодипина безилат, лизиноприла дигидрат, индапамид. Для исследования высвобождения активно
действующих веществ из таблеток проводили тест «Растворение» для твердых лекарственных форм,
используя прибор с лопастью Erweka (Германия). Количественное определение действующих ве
ществ комбинированных таблеток Амлопамид проводили методом высокоэффективной жидкостной
хроматографии.
Полученные результаты показали, что высвобождение амлодипина безилата, лизиноприла диги
драта и индапамида из таблеток в течение 45 минут происходит в пределах 85–95%, что соответствует
требованиям ГФУ. Установлено, что при хранении разработанных таблеток в течение 27 месяцев при
температуре 20 ± 5 ºС кинетика высвобождения активнодействующих веществ находится в пределах
требований ГФУ и подтверждает стабильность разработанных комбинированных таблеток по по
казателю «растворение».
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STUDY OF RELEASE KINETICS OF THE ACTIVE INGREDIENTS FROM THE COMBINED TABLET
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ABSTRACT
The creation and introduction of domestic combined drugs for the treatment of hypertension is extremely
important and a priority within the import substitution program in Ukraine. Test «dissolution» is used to evalu
ate the release of active pharmaceutical ingredients from solid dosage forms for oral administration. The goal
was an experimental study of the release kinetics of active ingredients from the combined antihypertensive
tablets Amlopamid both as freshly prepared drug, and tablets after 12 and 27 months of storage at a temperature
of 20 ± 5 °C.
The developed samples of tripartite preparation Amlopamid for the treatment of hypertension were subject
of this research. Amlodipine besylate, lisinopril dihydrate, indapamide as active pharmaceutical ingredients
are included of the composition of the tablets. Using a device with a vane «Erweka» (Germany) the test «dis
solution» for solid dosage forms was conducted to investigate the release of active substances from tablets.
Quantification of active ingredients of the combined tablets Amlopamid was performed by high performance
liquid chromatography.
The results showed that the release of amlodipine besylate, lisinopril dehydrate and indapamide from the
tablet during 45 minutes are about 85–95 %, they are corresponded SPU. It was founded the release kinetics of
active substance are corresponded SPU during the developed tablets storage for 27 months at a temperature of
20 ± 5 °C; the stability of the developed combined tablets in test «dissolution» are confirmed.
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Харківська медична академія післядипломної освіти
ДЕРЖАВНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
У КРАЇНАХ СВІТУ ТА УКРАЇНІ У ФАРМАКОТЕРАПІЇ ОРФАННИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ НА ОСНОВІ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО
ПРАВА
Ключові слова: фармацевтичне право, обіг, лікарські засоби, пільгові категорії
громадян, діти-інваліди, рідкісні (орфанні) захворювання
Більшість рідкісних захворювань є тяжкими хронічними розладами здоров’я,
багато з яких супроводжуються загрозливими виявами, що впливають на якість та
тривалість життя. При цьому з 6 тисяч відомих світові рідкісних захворювань способи
лікування знайдені тільки для 200. Симптоми рідкісного захворювання можуть
бути встановлені лікарями при народженні або у дитячому віці, а 50% рідкісних
захворювань виявляються під час дорослішання людини та потребують пожиттєвого,
спеціального і дороговартісного лікування. Нажаль, лікар не завжди може визначити
рідкісне захворювання при народженні малюка [1].
Для рідкісних захворювань у 1983 р. було введено термін «орфанні хвороби»
(хвороби-сироти) – це захворювання, які загрожують життю людини або які
хронічно прогресують, призводять до скорочення тривалості життя громадянина
або до його інвалідності. До орфанних захворювань відносять захворювання, які
зустрічаються у невеликої кількості людей відносно загальної кількості населення.
Так, наприклад, у США такою недугою визнають захворювання, на яке хворіє одна
людина з 1 500 осіб (близько 30 мільйонів американців страждають від рідкісних
хвороб, з них більше 50% – діти), у Японії — одна людина з 2 500 осіб, в країнах
ЄС – 5% на 10 тис. населення (що становить більше 25 млн. пацієнтів), Росії – 10
пацієнтів з 100 000 осіб [2]. В Україні рідкісні (орфанні) захворювання визначають
як захворювання, поширеність яких серед населення становить не частіше, ніж
1:2 000 [3].
При цьому провідними країнами світу підтримуються фармацевтичні компанії
США, Німеччині, Франції, Росії, Китаї, Індії та Великобританії, які виробляють
лікарські засоби (ЛЗ) для медико-фармацевтичного та соціального-економічного
забезпечення хворих з орфанними захворюваннями. У країнах Європейського
Союзу (ЄС), США та інших країнах існують державні програми, працюють
сотні громадських організацій для надання соціальної допомоги, але рівень такої
допомоги залежно від країни різний. В Росії, наприклад, Всеросійська спілка
громадських об’єднань пацієнтів, страждаючих орфанними хворобами, нараховує
17 громадських організацій, що складаються з розгалуженої мережі регіональних
об’єднань [3, 4].
За даними Європейського комітету експертів з рідкісних хвороб EUCERD, кіль
кість цих хвороб досягає 8 тисяч. Встановлено, що 80% орфанних хвороб зумов
лені генетичними причинами. До таких захворювань належать спадкові порушення
обміну речовин, рідкісні форми онкологічних та онкогематологічних захворювань,
рідкісні інфекційні ураження, автоімунні процеси тощо. Кількість рідкісних хвороб
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постійно збільшується – у світі щотижня описується 5 нових патологічних станів,
що пов’язано як з поліпшенням діагностики, так і з погіршенням екології на плане
ті, спричиненим життєдіяльністю людини [5, 6]. За даними Європейського альянсу
організацій хворих з рідкісними захворюваннями EURORDIS, дві третини рідкісних
хвороб виявляються у ранньому дитячому віці, в 65% випадків мають важкий інвалі
дизуючий плин, а в 50% – погіршений прогноз для життя [3].
Метою дослідження було вивчення нормативно-правової бази, що регулює обіг
лікарських засобів у країнах світу та Україні для лікування орфанних захворювань
пільгових категорій громадян (дітей-інвалідів) за пільговими рецептами лікарів,
шляхом узагальнення прикладів судово-фармацевтичної практики, пов’язаної
з порушенням прав пацієнтів, що страждають на орфанні захворювання та їх
фармацевтичним забезпеченням, як пільгових категорій громадян необхідними
медикаментами в повному об’ємі на основі норм фармацевтичного права.
Матеріали та методи дослідження
Опрацьовано нормативно-правові документи та наукові джерела країн ЄС,
США, Японії, Тайваню, Сінгапуру, Австралії, Росії, Казахстану та України щодо
забезпечення дітей-інвалідів, хворих на орфанні захворювання, ЛЗ за пільговими
рецептами лікарів (більше 35). Узагальнено приклади із судово-фармацевтичної
практики (більше 40). Під час проведення дослідження використано методи норма
тивно-правового, документального, порівняльного, графічного та судово-фармацев
тичного аналізу.
Результати дослідження та обговорення
Статистичні дані міжнародної статистики вказують на те, що кількість дітейінвалідів збільшується із року в рік, що є актуальною медико-соціальною
проблемою [3]. Особи, що страждають на орфанні розлади здоров’я, фактично
мають обмежені фізичні, психічні, психологічні, життєві та соціальні функції. Їх
кількість становить 10% від населення всіх країн земної кулі, серед них більш ніж
120 млн. це діти та підлітки, велика кількість яких є інвалідами [7]. Стан їхнього життя
обумовлений соціально-економічним та медико-фармацевтичним становищем в
суспільстві, а також судово-фармацевтичними ризиками посадових осіб органів
виконавчої влади, а також соціальних, медичних і фармацевтичних працівників
[8, 9]. Статистичні показники інвалідності дітей в Україні розробляються з 1992 р.
Кількість інвалідів, що знаходяться на обліку у Міністерстві соціального захисту
населення, становить 2,1 млн. – 4% усього населення країни (за даними на грудень
2013 р.) [8]. На сьогодні в Україні близько 140 тисяч дітей-інвалідів, що становить
128,3 на 10 000 дітей. При цьому, тільки за останні 5 років інвалідність дітей
збільшилась на 24% [7].
У 1983 р. у США прийнято закон «Organ Drug Act», який регламентує стан
рідкісного захворювання, «препарату-сироти» та затверджує привілеї для фірмрозробників й виробників не тільки фармацевтичних препаратів, а також медичної
техніки та дієтичних продуктів харчування. За цим законом близько 1 600 відомих
захворювань визначалися рідкісними та 300 ЛЗ віднесені до ліків-сиріт. Подібні
законодавчі акти, які б стимулювали науку і бізнес розробляти препарати для
лікування рідкісних захворювань та підвищити рівень діагностування органних
хвороб, прийняті в інших країнах світу, таких як: Сінгапур, Японія, Австралія,
Південна Корея, Канада, Тайвань та країни ЄС. Основним документом в ЄС є
рішення Європейського парламенту № 1295/1999/ЄС від 29. 04. 1999 р. та директива
Європейського парламенту № 141/2000 від 16. 12. 1999 р. В цих нормативних
документах надано визначення органних хвороб та лікарських засобів, а також
визначені перспективи у вивченні та лікуванні. У 2000 р. створено реєстр
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лікарських засобів для лікування органних захворювань, до якого увійшло близько
450 ЛЗ. Це рішення поширюється на 34 країни ЄС. За останніми підрахунками
на території ЄС нараховується більше 30 мільйонів осіб, які хворіють на орфанні
захворювання. Станом на 2010 р. на території ЄС зареєстровано 7 242 рідкісних
захворювань та станів, 1 233 клінічну лабораторію, у яких діагностовано 1 504
рідкісних захворювань, 283 реєстри, 1 739 організацій пацієнтів, 10 302 медичних
фахівця та 521 лікарський засіб, які мають показання у разі органних захворювань
[10]. З 2010 р. ВОЗ вимагає від країн-учасниць ЄС розпочати планування й
розвиток національних програм з лікування рідкісних захворювань серед усіх
верств населення [11].
Особливу увагу щодо захисту прав пацієнтів приділяють законодавчі органи в
Росії, про що свідчить прийняття Державною Думою РФ Федерального Закону «Про
основи охорони здоров’я громадян в Російській Федерації» (листопад 2011 р.), яким
визнано захист здоров’я дітей-інвалідів з рідкісними захворюваннями обов’язком
держави, а організацію лікарського забезпечення фармакотерапії рідкісних
захворювань віднесено до повноважень органів державної влади суб’єктів Російської
Федерації за рахунок бюджету [3].
У свою чергу законодавчий орган Республіки Казахстан ухвалив Закон «Про
здоров’я народу і систему охорони здоров’я», яким закріплено визначення рідкісних
(орфанних) захворювань та передбачено державне фінансування обігу ЛЗ на основі
норм фармацевтичного права [3, 7].
У Законі України «Про внесення змін до Основ законодавства України
про охорону здоров’я щодо забезпечення профілактики та лікування
рідкісних (органних) захворювань» законодавчо закріплено рівні права
цього контингенту пацієнтів, розширено перелік орфанних хвороб та надано
можливість фінансування обігу ЛЗ для фармакотерапії осіб із рідкісними
захворюваннями не до 18 років, а протягом усього життя із залученням
бюджетних коштів та ресурсів благодійних фондів і громадських організацій
[12, 13]. У наказі Міністерством охорони здоров’я України від 27. 10. 2014
р. № 778 «Про затвердження переліку рідкісних (орфанниих) захворювань»
[14] затверджено перелік основних орфанних хвороб, фармакотерапія яких
фінансуватиметься за рахунок держави. Також ухвалено законопроект, яким
передбачається спрощення обігу ЛЗ на етапі реєстрації саме для орфанних
хвороб, яке полягає в тому, що зареєстровані в країнах ЄС та США ЛЗ, в
Україні проходитимуть процедуру реєстрації не протягом року, а впродовж
тижня, а також планується направляти частину податків від реалізації ЛЗ
для фармакотерапії хворих на гіпертонію, орфанні захворювання, а також
трансплантацію [15]. Постановою Кабінету Міністрів України від 31. 03. 2015
р. № 160 «Про затвердження порядку забезпечення громадян, які страждають
на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними
харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання»
визначається механізм безперебійного і безоплатного забезпечення громадян,
які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та
відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання,
що закуповуються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, а також
інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі гуманітарної
допомоги [16].
Організаційно-правову процедуру регулювання обігу ЛЗ для фармакотерапії дітейінвалідів, хворих на орфанні захворювання, із застосуванням принципів медичного
та фармацевтичного права подано на рис. 1 [14–19].
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Рис. 1. Організаційно-правова процедура регулювання обігу лікарських
засобів для фармакотерапії орфанних захворювань у дітей-інвалідів на основі
медичного та фармацевтичного права в Україні
За даними наукових джерел [20], загальну долю у структурі осіб з інвалідністю
складають діти – більш ніж 167 тисяч (що становить 2% від усього дитячого
населення). Серед причин інвалідності у дітей на першому місті – вроджені аномалії,
деформації та хромосомні порушення – 30%, на другому місті хвороби центральної
нервової системи – 17,9%, на третьому – розлади психіки та поведінки – 13,9%.
Вікову структуру дітейінвалідів наведено на рис. 2.

Рис. 2. Вікова структура дітей-інвалідів в Україні [16]
За оцінками експертів ВООЗ, кількість дітейінвалідів в Україні становить 15% від
усієї кількості населення України, а один з 10 дітейінвалідів має одно або декілька
функціональних порушень, які стають причиною інвалідності. У світовій практиці
забезпеченням хворих на орфанні захворювання займаються спільно держава, бізнес
та громадські організації. У різних країнах, у тому числі і в Україні, участь держави у
фінансовому забезпеченні лікування хворих становить від 10 до 60%. Між тим, у ЄС
відзначають, що в Україні є немалі проблеми з порушення прав як інвалідів взагалі,
так і дітейінвалідів зокрема [21–23].
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Найпоширенішими в Україні орфанними захворюваннями є фенілкетонурія,
хвороба Гоше, гіпофізарний нанізм, муковісцидоз, гемофілія, вроджені коагулопатії,
онкологічні та онкогематологічні захворювання, мукополісахаридоз, хвороба Фарбі,
гомоцистеїнурія. За кошти державного бюджету закуповують ЛЗ для дітей-інвалідів із
орфанними захворюваннями, але далеко не за всіма хворобами, що створює перешкоди
повноцінному фармацевтичному забезпеченню ЛЗ за пільгою. Також, не всі ЛЗ можуть
закуповувати за бюджетні кошти, причин для цього є декілька: ▪ ЛЗ не включено
до переліку ЛЗ вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати
заклади охорони здоров’я за рахунок бюджетних коштів; ▪ вартість ЛЗ перевищує
зареєстровану Міністерством охорони здоров’я України оптово-відпускну ціну;
▪ кошторис лікувально-профілактичного закладу не витримує вартості ЛЗ [24–30].
З урахуванням вітчизняного досвіду з діагностування і лікування рідкісних
хвороб, що накопичувався з 1965 р., можна сформулювати низку загальних медичних
та соціальних проблем, основні з яких подано на рис. 3.

Рис. 3. Основні медичні і соціальні проблемі під час діагностування і лікування
орфанних хвороб у дітей-інвалідів та пропозиції щодо їх вирішення
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Висновки
1. Вивчено державні засади на основі чинного медичного та фармацевтичного
законодавства щодо регулювання обігу лікарських засобів в країнах світу та Україні у
фармакотерапії орфанних захворювань пільгових категорій громадян (дітей-інвалідів) за
пільговими рецептами лікарів. Встановлено, що в Україні протягом останніх десятиріч
досягнуто певного прогресу в діагностуванні та лікуванні рідкісних захворювань, але
питання створення протоколів лікування низки органних хвороб, методики формування
та перегляду переліку рідкісних захворювань, спрощення митного оформлення
лікарських засобів для цієї категорії пацієнтів, використання європейського досвіду
в діагностуванні та лікуванні органних хвороб потребують вдосконалення, оскільки
вітчизняна медицина переважно спрямована на розповсюджені і соціально значимі
захворювання, а комплексного підходу до проблеми рідкісних захворювань взагалі
не існує – їх діагностика часто ускладнена і несвоєчасна, фармакотерапія нерідко є
неефективною через відсутність необхідних лікарських засобів та методів лікування,
якість життя більшості хворих залишається низькою.
2. Узагальнено приклади із судово-фармацевтичної практики, пов’язаної з
порушенням прав пацієнтів, що страждають на орфанні захворювання, та їх
фармацевтичним забезпеченням як пільгових категорій громадян необхідними
медикаментами в повному об’ємі на основі норм фармацевтичного права.
3. Запропоновано організаційно-правову процедуру з регулювання обігу лікарських
засобів для фармакотерапії дітей-інвалідів, хворих на орфанні захворювання, із
застосуванням принципів медичного та фармацевтичного права.
4. Сформульовано основні медичні і соціальні проблеми під час діагностування і
лікування орфанних хвороб у дітей-інвалідів. Визначено, що особи, які страждають на
орфанні розлади здоров’я, фактично мають обмежені фізичні, психічні, психологічні,
життєві та соціальні функції, державні засади щодо забезпечення цих пацієнтів
недосконалі та потребують подальшого розгляду та доопрацювань.
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АННОТАЦИЯ
Большинство редких заболеваний являются тяжелыми хроническими расстройствами здоровья,
многие из которых сопровождаются угрожающими проявлениями, влияющими на качество и
продолжительность жизни. По оценке экспертов ВОЗ, количество детей-инвалидов в Украине составляет
15% от всего количества населения Украины и этот процент с каждым годом увеличивается.
Поэтому целью исследований было изучить нормативно-правовую базу, регулирующую оборот
лекарственных средств в странах мира и Украине для лечения орфанных заболеваний льготных
категорий граждан (детей-инвалидов) по льготным рецептам врачей, путем обобщения примеров
судебно-фармацевтической практики, связанной с нарушением прав пациентов, и их фармацевтическое
обеспечение в полном объеме на основе норм фармацевтического права. Для этого были использованы
следующие материалы: нормативно-правовые документы и научные источники стран Европейского
Союза, США, Японии, Тайваня, Сингапура, Австралии, России, Казахстана и Украины относительно
обеспечения детей-инвалидов, больных на орфанные заболевания, лекарственными средствами
по льготным рецептам врачей, примеры из судебно-фармацевтической практики. При проведении
исследования использовались методы нормативно-правового, документального, сравнительного,
графического и судебно-фармацевтического анализа. В ходе исследования на примере ведущих
стран мира рассмотрено обеспечение доступа населения (детей-инвалидов), страдающего
орфанными заболеваниями, к современной транснациональной медико-фармацевтической помощи.
Изучены государственные принципы на основе действующего медицинского и фармацевтического
законодательства Украины в фармакотерапии орфанных заболеваний детей-инвалидов. Предложено
организационно-правовую процедуру регулирования оборота лекарственных средств с применением
принципов медицинского и фармацевтического права. Сформулированы основные медицинские и
социальные проблемы при диагностировании и лечении орфанных заболеваний у детей-инвалидов.
Определено, что лица, страдающие орфанными расстройствами здоровья, фактически имеют
ограниченные физические, психические, жизненные и социальные функции, государственные
принципы относительно их обеспечения несовершенны и нуждаются в дальнейшем рассмотрении и
доработке.
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АBSTRACT
Most rare diseases are serious chronic health problems, many of which accompanied by alarming symp
toms that affect the quality and length of life. According to the WHO experts, the number of disabled children
in Ukraine is 15% of the total population of Ukraine, and this percentage is increasing every year.
Therefore, the aim of the research was to examine the regulatory framework governing the circulation of
medicines in the world and Ukraine for the treatment of orphan diseases privileged categories of citizens (chil
dren with disabilities) at discounted prescription, by generalizing examples forensic pharmaceutical practices
related to the violation of the rights of patients, and pharmaceutical software in full on the basis of the norms
of pharmaceutical law. To do this, we used the following materials: legal documents and scientific sources
in the European Union, the USA, Japan, Taiwan, Singapore, Australia, Russian Federation, Kazakhstan and
Ukraine concerning the welfare of children with disabilities, patients on orphan diseases, drugs at discounted
prescription examples of forensic pharmacy practice. The study used the methods of legal, documentary, com
parative, graphic and forensic pharmaceutical analysis. The study, by the example of the leading countries of
the world, considered to ensure access of the population (disabled children) suffering on orphan diseases to
modern transnational medical and pharmaceutical care. Studied the principles of the state based on current
medical and pharmaceutical legislation of Ukraine in the pharmacotherapy of orphan diseases of children
with disabilities. Suggested organizational and legal procedure regulation of drugs by applying the principles
of medical and pharmaceutical law. The basic health and social problems in the diagnosis and treatment of
orphan diseases in children with disabilities.
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ВИВЧЕННЯ ПРОТИМІКРОБНОЇ АКТИВНОСТІ 4-(R-ІЛІДЕНАМІНО)-3(МОРФОЛІНОМЕТИЛЕН)-4H-1,2,4-ТРИАЗОЛ-5-ТІОЛІВ
Ключові слова: 1,2,4-триазол, протимікробна активність, метод серійних розведень
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) летальні випадки,
спричинені патогенними мікроорганізмами, займають одне з провідних місць. Осо
бливо гостро ця проблема постає в країнах, де економічні можливості не дають змоги
утримувати спалахи інфекційних захворювань під повним контролем [1]. Тому необ
хідність в нових, доступних та високоактивних бактерицидних препаратах є доціль
ною та обґрунтованою [2].
Зважене та доцільне використання антибіотиків звичайно зменшує ризик розвитку
антибіотикорезистентності бактерій, але не відкидає необхідності заміни застарілих пре
паратів на нові, більш ефективні та менш токсичні. У цьому аспекті досить перспек
тивним класом сполук є азотовмісні системи [3]. Похідні триазолу вже давно ввійшли в
світову медичну практику як високоактивні протигрибкові, нейролептичні, гіпотензив
ні та спазмолітичні препарати [2, 4]. Особливу увагу в цьому разі заслуговують похідні
1,2,4-триазолу [2, 3]. Яскравим прикладом є позаконазол, воріконазол, ітраконазол, які
вже встигли зарекомендувати себе як досить ефективні протигрибкові засоби [2, 4].
В джерелах літератури відсутня інформація, присвячена 4-(R-іліденаміно)-3(морфолінометилен)-4H-1,2,4-триазол-5-тіолам. Тому, зважаючи на вищезазначену
інформацію та опираючись на раніше одержані результати, ми вважали за доцільне
дослідити саме тіопохідні 1,2,4-триазолу, адже таке дослідження зможе допомогти в
майбутньому у разі моделювання нових та ефективних препаратів [1, 3].
Метою нашої роботи є вивчення протимікробних та протигрибкових властивостей
4-(R-іліденаміно)-3-(морфолінометилен)-4H-1,2,4-триазол-5-тіолів методом серійних
розведень та встановлення деяких закономірностей залежності «структура–дія».
Матеріали та методи дослідження
Об’єктом досліджень були 4-(R-іліденаміно)-3-(морфолінометилен)-4H-1,2,4триазол-5-тіоли (2.1–2.21) (табл. 1). Сполуки було синтезовано в лабораторії органічного
синтезу кафедри токсикологічної та неорганічної хімії Запорізького державного медич
ного університету під керівництвом проф. О. І. Панасенко та проф. Є. Г. Книша [5].
Дослідження протимікробної та протигрибкової активності здійснювали на кафе
дрі мікробіології, вірусології та імунології Запорізького державного медичного уні
верситету (зав. кафедри д-р мед. наук О. М. Камишний) згідно з методичними вка
зівками «Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів»
[6] та методичними рекомендаціями «Вивчення специфічної активності протимі
кробних лікарських засобів» [7]. Дослідження виконано з використанням стандарт
них тест-штамів: Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922,
Pseudomоnas aeruginosa ATCC 27853, Candida albicans ATCC 885-653. Всі тест-штами
отримано з бактеріологічної лабораторії Державної установи «Запорізький обласний
лабораторний Центр державної санітарно-епідеміологічної служби України». У по
дальшому, з початкової концентрації речовини 1 мг/мл, готували низку дворазових
серійних розведень сполук у бульйоні Мюллера–Хінтона в об’ємі 1 мл, після чого у
кожну пробірку додавали по 0,1 мл мікробної суспензії (106 мікробних клітин/мл).
Під час виконання дослідження визначали мінімальну інгібуючу концентрацію (МІК)
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та мінімальну бактерицидну/фунгіцидну концентрацію (МБцК/МФцК). МІК визна
чали за відсутності видимого росту в пробірці з мінімальною концентрацією речо
вини. МБцК/МФцК визначали за відсутності росту на агарі після висіву в прозорих
пробірках. Розчинником сполук слугував диметилсульфоксид (99,80%). Додатково
здійснено контроль поживних середовищ та розчинника за допомогою загально
прийнятих методик [6, 7].
Як препарат порівняння протимікробної дії використовували Триметоприм (CAS
738-70-5, Ivy Fine Chemicals, United States), протигрибкової – Ністатин (ТОВ «Фарма
цевтична компанія “Здоров’я”», Харків). Ці речовини обрано як референт-препарати
тому, що за хімічної структурою вони подібні до вивчаємих сполук. Так, Тримето
прим є азотовмісним гетероциклом, а Ністатин містить подвійні зв’язки, які присутні
у всіх молекулах синтезованих сполук.
Результати дослідження та обговорення
У результаті дослідження протимікробної та протигрибкової активності встановлено
(табл. 1), що синтезовані сполуки (2.1–2.21) вибірково виявляють протимікробну дію.
Таблиця 1
Результати протимікробної дії 4-(R-іліденаміно)-3-(морфолінометилен)-4H1,2,4-триазол-5-тіолів (2.1–2.21)
N N
O

№
сполуки

R

2.1

N

C
H2

E. coli

N

SH

N

C R
H

S. aureus

P. aeruginosae

C. albicans

МІК*

МБцК*

МІК*

МБцК*

МІК*

МБцК *

МІК*

МБцК*

-C6H4-4-CH3

125

250

125

250

125

125

125

125

2.2

-C6H4-2-OH

125

250

62,5

125

125

250

125

125

2.3

-C6H4-4-OH

125

250

125

250

125

250

125

125
62,5

2.4

-C6H4-4-F

125

250

125

250

62,5

125

62,5

2.5

-C6H3-2,4-(F)2

62,5

125

62,5

125

62,5

125

31,25

62,5

2.6

-C6H3-3,4-(F)2

125

125

125

125

62,5

125

62,5

62,5

2.7

-C6H3-2-Cl-6-F

125

125

62,5

62,5

62,5

125

31,25

62,5

2.8

-C6H4-4-Cl

125

250

125

250

125

125

125

125

2.9

-C6H4-2-Br

125

250

125

250

62,5

125

125

125

2.10

-C6H4-2-NO2

62,5

125

31,25

62,5

62,5

125

31,25

62,5

2.11

-C6H4-3-NO2

125

250

62,5

125

125

250

62,5

125

2.12

-C6H4-4-NO2

62,5

125

62,5

125

62,5

125

31,25

125

2.13

-C6H4-4-N(CH3)2

250

250

125

250

125

250

125

125

2.14

-C6H3-2,3-(OCH3)2

62,5

125

62,5

125

125

250

31,25

62,5

2.15

-C6H3-3,5-(OCH3)2

62,5

125

62,5

125

125

250

31,25

62,5

2.16

-C6H3-2,4-(OC2H5)2

125

250

125

250

62,5

125

62,5

125

2.17

-2-C4H3S

125

250

15,6

31,25

31,25

62,5

62,5

62,5

2.18

-2-C4H2O-5-NO2

15,6

31,25

3,9

3,9

31,25

125

31,25

62,5

2.19

-2-CH=CH-C4H2O-5-NO2

31,25

31,25

3,9

7,8

62,5

125

31,25

62,5

2.20

-2-C4H2O-5-(C6H4-4COOH)

125

250

125

125

125

125

125

125

C10H6-2-OH

125

2.21

125

250

125

250

62,5

125

62,5

Триметоприм

50

50

31,2

62,5

62,5

125

62,5

125

Ністатин

100

>200

200

>200

100

>200

0,78

1,56

П р и м і т к а. * – Концентрація в мкг/мл.
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Так, поява в молекулі 4- (2.3) та 2-гідроксіфенільних (2.2) радикалів не виявляє ви
раженої протимікробної дії, хоча введення останнього дещо підвищує протимікроб
ний ефект відносно S. aureus. Подальша заміна гідроксогрупи на ковалентно зв’язані
атоми флуору (2.4–2.6) підвищує антимікробну активність відносно P. aeruginosae,
причому вираженість цієї дії така сама, як і в еталона порівняння Триметоприму
(МІК–62,5 мкг/мл; МБцК–125 мкг/мл). Слід зазначити, що молекули з дизаміщеними
атомами флуору (2.5, 2.6) більш активні за монозаміщений (2.4), а подальша заміна
на атом хлору (2.7) практично не впливає на вираженість досліджуваної дії.
Введення в молекули тіолів -NO2-груп (2.10–2.112) дещо підсилює антимікробну
дію, причому відмічено вплив положення нітрогрупи на досліджувану дію. Показано,
що збільшення протимікробної дії відбувається в ряду 3-NO2 (2.11)→4-NO2 (2.12)→2NO2 (2.10).
З джерел літератури відомо, що похідні 5-нітрофуранів мають досить виражені
протимікробні властивості [4]. Опираючись на дані літератури та результати попе
редніх досліджень [2, 3], було вивчено протимікробну дію продуктів конденсації
4-аміно-3-(морфолінометилен)-4H-1,2,4-триазол-5-тіолу з 5-нітро-2-фуральдегідом
(2.18) та 5-нітро-2-фурилакролеїном (2.19). Як випливає з одержаних даних, синте
зовані сполуки (2.18, 2.19), за силою протимікробної дії перевищують еталон порів
няння Триметоприм, причому наявність алільного фрагмента в молекулі 2.19 дещо
зменшує значення МІК відносно E. coli та P. aeruginosae. Заміна -NO2-групи за п’ятим
положенням ядра фурану (2.18, 2.19) на залишок 4-карбоксибензойної кислоти (2.20)
призводить до різкого зниження протимікробної дії відносно всіх тестових штамів.
У подальшому, нами виконано дослідження протигрибкової дії синтезованих по
хідних на штамі C. albicans. Як було зазначено раніше, похідні 1,2,4-триазолу зна
йшли своє застосування в медицині як ефективні протигрибкові лікарські засоби
[2]. Нажаль, досліджений клас 4-(R-іліденаміно)-3-(морфолінометилен)-4H-1,2,4триазол-5-тіолів виявив досить низьку протигрибкову дію відносно еталонного шта
му з результатами, які значно поступаються еталону порівняння Ністатину.
Висновки
1. У ході експерименту встановлено, що найбільш виражену протимікробну дію вияв
ляють 3-(морфолінометилен)-4-(((5-нітрофуран-2-іл)метилен)аміно)-4H-1,2,4-триазол5-тіол (2.18) та 3-(морфолінометилен)-4-((3-(5-нітрофуран-2-іл)аліліден)аміно)-4H-1,2,4триазол-5-тіол (2.19), перевищуючи еталон порівняння Триметоприм.
2. Дослідження сполук 2.1–2.21 виявило відсутність виражених протигрибкових
властивостей відносно еталонного штаму C. albicans.
3. У результаті дослідження відзначено деякі закономірності залежності «структу
ра–дія», які можуть бути інтегровані в подальший цілеспрямований пошук речовин
із протимікробними властивостями.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВОМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ 4-(R-ИЛИДЕНАМИНО)-3(МОРФОЛИНОМЕТИЛЕН)-4H-1,2,4-ТРИАЗОЛ-5-ТИОЛОВ
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АННОТАЦИЯ
По данным Всемирной организации здравоохранения летальные случаи, вызванные патогенными
микроорганизмами, занимают одно из ведущих мест. Особенно остро эта проблема выражена в странах,
где экономические возможности не позволяют удерживать вспышки инфекционных заболеваний под
контролем. Поэтому необходимость в новых, доступных и высокоактивных бактерицидных препаратах
целесообразна и обоснована. К сожалению, в источниках литературы отсутствует информация, посвя
щенная 4-(R-илиденамино)-3-(морфолинометилен)-4H-1,2,4-триазол-5-тиолам.
Целью работы являлось изучение противомикробных и противогрибковых свойств
4-(R-илиденамино)-3-(морфолинометилен)-4H-1,2,4-триазол-5-тиолов методом серийных разведений и
установление некоторых закономерностей зависимости «структура–действие».
Исследование проведено с использованием стандартных тест-штаммов: Staphylococcus aureus,
Escherichia coli, Pseudomоnas aeruginosa, Candida albicans. В качестве препарата сравнения противо
микробного действия использовали Триметоприм, противогрибкового – Нистатин.
Таким образом, наиболее выраженное противомикробное действие проявляют 3-(морфолинометилен)4-(((5-нитрофуран-2-ил)метилен)амино)-4H-1,2,4-триазол-5-тиол (2.18) и 3-(морфолинометилен)-4((3-(5-нитрофуран-2-ил)алилиден)амино)-4H-1,2,4-триазол-5-тиол (2.19), превышая эталон сравнения
Триметоприм. Исследование соединений 2.1–2.21 выявило отсутствие выраженных противогрибковых
свойств относительно эталонного штамма C. albicans. В результате исследования отмечены некоторые
закономерности зависимости «структура–действие», которые могут быть интегрированы в дальнейшем
при целенаправленном поиске веществ с противомикробными свойствами.
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THE STUDING OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF 4-(R-YLIDENAMINO)-3( MORPHOLINOMETHYLENE)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-5-THIOL
Key words: 1,2,4-triazole, antimicrobial activity, the method of serial dilutions
АBSTRACT
According to the information of the World Health Organization (WHO) the lethal cases caused by pathogen
ic microorganisms occupied the one of the leading places. Most acutely the problem posed in countries where
economic opportunities does not hold the flashes of infectious diseases under control. Therefore necessity of the
new, available and high bactericidal drugs is reasonable and justified. Unfortunately, in literary sources missing
information which devoted to 4-(R-ylidenamino)-3-(morpholinomethylene)-4H-1,2,4-triazole-5-thioles.
The main aim of our work are studying antimicrobial and antifungal properties of 4-(R-ylidenamino)3-(morpholinomethylene)-4H-1,2,4-triazole-5-thioles by serial dilutions method and establishing some pat
terns dependence “structure-action”. The research was conducted by using of standard test cultures: Staphylo
coccus aureus, Escherichia coli, Pseudomоnas aeruginosa, Candida albicans. The trimethoprimum was used as
reference preparation for antimicrobial activity studying, the nystatinum – for antifungal.
Thus, the most pronounced antimicrobial action during the experiment shows 3-(morpholinomethylen)4-(((5-nitrofuran-2-yl)methylene)amino)-4H-1,2,4-triazole-5-thiol (2.18) and 3-(morpholinomethylen)4-((3-(5-nitrofuran-2-yl)allylidene)amino)-4H-1,2,4-triazole-5-thiol (2.19) which exceeds the standard com
parison drug trimethoprimum. The researching of compounds 2.1–2.21 has specified the absence of pronounced
antifungal properties for a reference strain of C. albicans. Some regularities of the influence structure of tested
substances for the pharmacological activity were established, and they can be useful in future searching of
highly effective antimicrobial drugs.
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ВПЛИВ НАНОЧАСТИНОК МІДІ НА ПОКАЗНИКИ ГЕМОДИНАМІКИ
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Із другої половини ХХ ст. все більшої інтенсивності набувають дослідження з
вивчення властивостей наноструктур та впровадження наноматеріалів у різні галузі
господарства, зокрема медицину. На кафедрі фармакології Національного медичного
університету імені О. О. Богомольця (м. Київ) протягом останніх 15 років тривають
наукові пошуки зі встановлення фармакологічних та токсикологічних ефектів нано
частинок металів. Дослідження проводяться у напряму розробки нових лікарських
засобів на основі наночастинок срібла, заліза та композиту високодисперсного крем
незему з наночастинками срібла [1]. У плані продовження наукових пошуків з нано
медицини та нанофармакології доцільним є вивчення протимікробної активності та
безпеки наночастинок міді (НЧМ).
Відомо, що мідь у різних формах має виражену антибактеріальну, фунгіцидну та
противірусну активністю [2]. У свою чергу, НЧМ, завдяки поєднанню зумовлених на
норозмірністю фізико-хімічіних властивостей та біологічної активності, є потенцій
ним кандидатом на створення лікарських засобів нового класу. Препарати на основі
наноструктурованої міді можуть знайти застосування у лікуванні, зокрема внутріш
ньолікарняних інфекцій, спричинених антибіотикорезистентними штамами бактерій.
Згідно з даними літератури, НЧМ здатні біоцидно впливати на широкий спектр мікро
організмів, у тому числі на метицилінрезистентні штами золотистого стафілокока [3].
Доцільним є проведення досліджень зі встановлення безпеки та протимікробної
активності НЧМ для подальшого впровадження цих сполук у медичну практику для
лікування інфекцій, викликаних, зокрема, антибіотикорезистентними штамами мі
кроорганізмів.
Одним з етапів розроблення лікарського засобу є виконання комплексу доклініч
них досліджень, невід’ємною складовою якого є визначення впливу досліджуваної
субстанції на серцево-судинну систему тварин [4].
Мета представленого у статті дослідження – встановлення впливу НЧМ на по
казники системної та кардіогемодинаміки кролів у разі внутрішньовенного введення
в умовах гострого експерименту.
Матеріали та методи дослідження
Стабільні сферичні наночастинки нуль-валентної міді розміром 20 нм надано Ін
ститутом біоколоїдної хімії імені Ф. Д. Овчаренка НАН України (м. Київ). Наномате
ріал синтезований за оригінальним протоколом методом хімічної конденсації у вод
ному розчині. До наночастинок надано паспорт безпеки, у якому зазначено, що НЧМ
не мають генотоксичних, цитотоксичних та мутагенних властивостей, біобезпечні за
маркерами АТФ-азної та ЛДГ-азної активності [5].
Дослідження здійснено на 8 кролях породи Шиншила масою 3,0–4,0 кг з дотри
манням [6, 7]. У гострому експерименті (наркоз – уретан 1,0 г/кг) після катетеризації
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лівого шлуночка серця та зовнішньої клубової артерії кроля на приладі Hp Viridia
Component Monitoring System (Hewlett Packard, США) упродовж 2 год реєстрували
такі параметри гемодинаміки: частоту серцевих скорочень (ЧСС, уд./хв), максималь
ний тиск у лівому шлуночку (Рmax, мм рт. ст.), систолічний артеріальний тиск (АТС,
мм рт. ст.), діастолічний артеріальний тиск (АТД, мм рт. ст.). На основі одержаних да
них розраховували значення пульсового тиску (ПТ, мм рт. ст.) та середнього динаміч
ного тиску (СДТ, мм рт. ст.). У результатах показники гемодинаміки подано у віднос
них одиницях, за одиницю (1,000) обрано вихідні значення відповідних параметрів.
Тварин рандомізували у 2 групи – введення досліджуваної субстанції НЧМ та
контрольну (введення розчинника – води для ін’єкцій) – по 4 особини у кожній.
Досліджувану субстанцію та розчинник вводили внутрішньовенно (у велику вуш
ну вену) чотирикратно з інтервалом у 30 хв за схемою (таблиця). Показники систем
ної та кардіогемодинаміки реєстрували перед введенням та через 1, 5, 10, 20 та 30 хв
після кожного введення.
Таблиця
Схема введення наночастинок міді та води для ін’єкцій кролям в умовах
гострого експерименту
Час від першого
введення, хв

НЧМ
дробова доза,
мг/кг

Вода для ін’єкцій

кумулятивна доза,
мг/кг

дробовий об’єм,
мл

кумулятивний
об’єм, мл

0

4

4

0,10

0,10

30

16

20

0,40

0,50

60

20

40

0,50

1,00

90

40

80

1,00

2,00

П р и м і т к а: НЧМ – наночастинки міді; дробова доза – однократна доза у разі внутрішньовенного
введення; кумулятивна доза – загальна доза, сума всіх попередніх дробових доз; дози НЧМ зазначено у
перерахунку на метал; об’єм води для ін’єкцій зазначено з розрахунку на 3,5 кг маси тіла кроля.

Вибір доз зумовлений результатами експерименту з визначення ефективності
НЧМ у разі лікування генералізованої інфекції дослідних тварин [неопубліковані
дані]. Перша та третя кумулятивні дози (відповідно, 4 мг/кг і 40 мг/кг) відповідають
меншій та більшій умовно-терапевтичним дозам, застосованим у цьому дослідженні.
Друга та четверта кумулятивні дози, відповідно, перевищують меншу умовно-тера
певтичну дозу у 5 разів та більшу – у 2.
Статистичну обробку даних виконано із застосуванням U-критерію Манна-Уітні
для порівняння незалежних вибірок та парного t-критерію Стьюдента для порівнян
ня залежних вибірок, за допомогою програми BioStat 2009 for Windows (v5.8.4.3)
компанії AnalystSoft Inc. Відмінності показників вважали статистично значущими
при Р < 0,05. Результати окремих вимірювань подано у відносних одиницях у вигляді
середніх значень зі стандартними помилками.
Результати дослідження та обговорення
Вплив НЧМ на ЧСС, Pmax, АТC, АТД, ПТ та СДТ кролів наведено на рис. 1–6.
У групі контролю протягом експерименту не виявлено статистично значущих від
мінностей ЧСС порівняно з вихідним значенням показника. У групі застосування
НЧМ на 10 та 20 хв після введення четвертої дробової дози (кумулятивна доза 80 мг/кг)
спостерігали відмінності порівняно з вихідним значенням ЧСС – цей показник зни
жувався на 8,3% та 7,0% відповідно. Статистично значущих відмінностей значень
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ЧСС між групами контролю та введення НЧМ не виявлено. У групі введення НЧМ
спостерігалася тенденція до зниження ЧСС порівняно з контролем (на 9,1% напри
кінці експерименту) (рис. 1).

Рис. 1. Вплив наночастинок міді на частоту серцевих скорочень кролів у разі
внутрішньовенного введення у гострому експерименті
П р и м і т к а (у цьому та рис. 2–6): НЧМ – наночастинки міді; І, ІІ, ІІІ, IV – введення першої, другої,
третьої та четвертої дробових доз; * – статистично значуща відмінність порівняно з вихідним значенням
показника, Р < 0,05; § – статистично значуща відмінність порівняно з контролем, Р < 0,05.

У групі контролю на 20 та 30 хв після четвертого введення води для ін’єкцій спо
стерігали відмінності порівняно з вихідним значенням Рmax – цей показник знижував
ся на 21,3% та 22,6% відповідно. У групі застосування НЧМ на 30 хв після введення
четвертої дробової дози (кумулятивна доза 80 мг/кг) реєстрували відмінності порів
няно з вихідним значенням Рmax – показник знижувався на 19,5%. Статистично зна
чущих відмінностей значень Рmax між групами контролю та введення НЧМ не вияв
лено, однак у групі застосування НЧМ спостерігалася тенденція до реєстрації більш
високих значень цього показника порівняно з контролем: на 12,4% перед введенням
третьої дробової дози (кумулятивна доза 20 мг/кг), на 14,1% – перед введенням чет
вертої (кумулятивна доза 40 мг/кг) та на 4,0% – наприкінці експерименту (рис. 2).

Рис. 2. Вплив наночастинок міді на максимальний тиск у лівому шлуночку
кролів у разі внутрішньовенного введення у гострому експерименті
У групі контролю, починаючи з 20 хв після другого введення води для ін’єкцій,
спостерігали зниження АТС порівняно з вихідним значенням: на 13,8% на 20 хв після
другого введення та на 27,3% наприкінці експерименту. У групі застосування НЧМ
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протягом всього експерименту не виявлено статистично значущих відмінностей по
казника АТС порівняно з вихідним значенням та порівняно з контролем. У групі вве
дення НЧМ спостерігалася тенденція до реєстрації більш високих (на 12,0% напри
кінці експерименту) значень АТС порівняно з контролем (рис. 3).

Рис. 3. Вплив наночастинок міді на систолічний артеріальний тиск кролів у
разі внутрішньовенного введення у гострому експерименті
У групі контролю, починаючи з 20 хв після другого введення води для ін’єкцій,
спостерігали зниження АТД порівняно з вихідним значенням: на 11,8% на 20 хв після
другого введення та на 21,4% наприкінці експерименту. У групі застосування НЧМ
упродовж всього експерименту не виявлено статистично значущих відмінностей АТД
порівняно з вихідним значенням та порівняно з контролем. У групі введення НЧМ
спостерігалася тенденція до реєстрації більш високих (на 11,6% наприкінці експери
менту) значень АТД порівняно з контролем (рис. 4).

Рис. 4. Вплив наночастинок міді на діастолічний артеріальний тиск кролів у
разі внутрішньовенного введення у гострому експерименті
У групі контролю, починаючи з 30 хв після третього введення води для ін’єкцій,
спостерігали зниження ПТ порівняно з вихідним значенням: на 28,5% на 30 хв після
третього введення та на 38,9% наприкінці експерименту (рис. 5).
У групі застосування НЧМ на 30 хв після введення четвертої дробової дози (куму
лятивна доза 80 мг/кг) спостерігали відмінності порівняно з вихідним значенням ПТ
– цей показник знижувався на 40,6%. У групі введення НЧМ спостерігалася тенден
ція до реєстрації більш високих значень ПТ порівняно з контролем: на 28,7% перед
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введенням третьої дробової дози (кумулятивна доза 20 мг/кг) та на 24,1% – перед
введенням четвертої (кумулятивна доза 40 мг/кг). На 5 хв після введення четвертої
дробової дози НЧМ (кумулятивна доза 80 мг/кг) виявлено статистично значущі від
мінності значень ПТ між групами контролю та застосування НЧМ. Показник ПТ у
разі застосування НЧМ перевищував відповідний параметр контролю на 29,7%. Од
нак наприкінці експерименту значення показника в обох групах відрізнялися одне від
одного лише на 2,8% (статистично значущі відмінності відсутні) (рис. 5).

Рис. 5. Вплив наночастинок міді на пульсовий тиск кролів у разі внутрішньовенного введення у гострому експерименті
У групі контролю, починаючи з 20 хв після другого введення води для ін’єкцій,
спостерігали зниження СДТ порівняно з вихідним значенням: на 12,6% на 20 хв після
другого введення та на 24,0% наприкінці експерименту. У групі застосування НЧМ
протягом всього експерименту не виявлено статистично значущих відмінностей по
казника СДТ порівняно з вихідним значенням та порівняно з контролем. У групі за
стосування НЧМ спостерігалася тенденція до реєстрації більш високих (на 12,1%
наприкінці експерименту) значень СДТ порівняно з контролем (рис. 6).

Рис. 6. Вплив наночастинок міді на середній динамічний тиск кролів у разі
внутрішньовенного введення у гострому експерименті
Згідно з даними літератури, НЧМ у разі перорального та внутрішньоочеревинного
введення тваринам здатні спричинювати патологічні зміни у шлунковокишковому
тракті, печінці, нирках, селезінці та центральній нервовій системі. У токсикологіч
них дослідженнях НЧМ in vitro та in vivo не виявлено безпосереднього негативного
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впливу наноструктурованої міді на серцево-судинну систему [8]. Одержані у подано
му в статті дослідженні результати також свідчать на користь відсутності вираженого
впливу НЧМ на показники гемодинаміки.
Відзначена тенденція до зниження ЧСС та підвищення Pmax, АТC та АТД у кролів за
внутрішньовенного введення НЧМ, що збігається з відповідними даними літератури.
Але на відміну від міді в іонній формі, одержані зміни показників гемодинаміки не
мали статистично значущих відмінностей порівняно з контролем.
Висновки
1. Наночастинки міді за внутрішньовенного введення кролям у дозах 4–80 мг/кг
не мають негативного впливу на такі показники системної та кардіогемодинаміки,
як частота серцевих скорочень, максимальний тиск у лівому шлуночку, систолічний
артеріальний тиск та діастолічний артеріальний тиск.
2. Внутрішньовенне введення кролям наночастинок міді у дозах 4–80 мг/кг ха
рактеризується відсутністю статистично значущих змін у середньому динамічному
тиску порівняно з контролем – введенням води для ін’єкцій. Відмінності у значеннях
пульсового тиску між відповідними групами є незначними.
3. Наночастинки міді можна вважати біобезпечними за впливом на показники сис
темної та кардіогемодинаміки у разі внутрішньовенного введення кролям в умовах
гострого експерименту.
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ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ МЕДИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОДИНАМИКИ КРОЛЕЙ В ОСТРОМ
ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Ключевые слова: наночастицы меди, гемодинамика, артериальное давление, безопасность
АННОТАЦИЯ
Известно, что медь обладает выраженной антибактериальной, фунгицидной и противовирусной
активностью. В свою очередь, наночастицы меди, благодаря сочетанию обусловленных наноразмерно
стью физико-химических свойств и биологической активности, являются потенциальным кандидатом
на создание лекарственных средств нового класса. Актуально проведение исследований по установ
лению безопасности и противомикробной активности наноструктурированной меди для дальнейшего
внедрения этого соединения в медицинскую практику для лечения инфекций, вызванных, в частности,
антибиотикорезистентными штаммами микроорганизмов.
Цель представленного в статье исследования – установление влияния наночастиц меди на показа
тели системной и кардиогемодинамики кролей при внутривенном введении в условиях острого экс
перимента.
В эксперименте использовали синтезированные в Институте биоколлоидной химии имени
Ф. Д. Овчаренко НАН Украины по оригинальному протоколу методом химической конденсации в во
дном растворе стабильные сферические наночастицы нуль-валентной меди размером 20 нм. Исследо
вания проведены на 8 кролях породы Шиншилла. Исследуемую субстанцию или растворитель вводили
внутривенно четырехкратно с интервалом в 30 мин в течение 2 часов. Показатели системной и карди
огемодинамики регистрировали перед введением и через 1, 5, 10, 20 и 30 мин после каждого введения.
Установлено, что наночастицы меди в дозах 4–80 мг/кг не оказывают отрицательного воздействия
на частоту сердечных сокращений, максимальное давление в левом желудочке, систолическое артери
альное давление, диастолическое артериальное давление, пульсовое давление и среднее динамическое
давление. Исследуемую субстанцию можно считать биобезопасной по влиянию на данные показатели
гемодинамики при внутривенном введении кролям.
P. V. Simonov
Bogomolets National Medical University, Kyiv
AN INFLUENCE OF COPPER NANOPARTICLES ON THE HEMODYNAMICS OF RABBITS IN
ACUTE EXPERIMENT
Key words: copper nanoparticles, hemodynamics, blood pressure, safety
AB S TAC T
It is known that copper has a pronounced antibacterial, antifungal, and antiviral activity. Copper nanopar
ticles, in turn, are promising candidates for the development of a new class of drugs due to a combination of
nanoscale physico-chemical properties and biological activity. The studies on safety and antimicrobial activity
of nanostructured copper for the sake of its further introduction into clinical practice for the treatment of noso
comial infections are of great relevance.
The objective of the present study was the determination of an influence of copper nanoparticles on sys
temic and cardiac hemodynamic indices in rabbits when administered intravenously in acute experiment.
20 nm copper nanoparticles were synthesized at F. D. Ovcharenko Institute of Biocolloidal Chemistry of NAS
of Ukraine by original protocol of chemical condensation in aqueous solution method. The study was carried
out on 8 Chinchilla rabbits. The test substance or the solvent were administered four times each intravenously
every 30 minutes over 2 hours. Systemic and cardiac hemodynamic indices were recorded before administra
tion and at 1, 5, 10, 20, and 30 minutes after each administration.
It was found out that copper nanoparticles at doses of 4–80 mg/kg did not show a negative impact on the
heart rate, the maximum left ventricular pressure, the systolic blood pressure, the diastolic blood pressure, the
pulse pressure, and the mean arterial pressure. The test substance may be considered biosafe in terms of the
influence on the hemodynamic indices when administered intravenously to rabbits.
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НЕКРОЛОГ
ПАМ’ЯТІ СОКОЛОВОЇ ЛЮДМИЛИ ВОЛОДИМИРІВНИ

4 серпня 2015 року на 46-му році пішла з життя Людмила Володимирівна
Соколова – відомий учений у фармацевтичній галузі, організатор фармацевтичної і
медичної освіти в Україні, директор Державної установи «Центральний методичний
кабінет з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров’я України», доктор
фармацевтичних наук, професор.
Соколова Людмила Володимирівна народилася 07. 05. 1969 р. у м. Бєлгород.
У 1991 р. закінчила Харківський фармацевтичний інститут за спеціальністю
«Фармація». Працювала на різних посадах в Національному фармацевтичному
університеті – викладач-стажер, старший лаборант (1991 р.), асистент (1993 р.). У
1998 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розробка складу та технології
інтраназальних крапель з фенольним гідрофільним препаратом прополісу» та у
2000 р. отримала вчене звання доцента. Із 2002 р. стала завідувачем курсу, а потім
і кафедри технології ліків (із 2013 р.) Тернопільського державного медичного
університету ім. І. Я. Горбачевського, там же з 2005 р. була деканом фармацевтичного
факультету. За цей час захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретичне та
експериментальне обґрунтування технології отримання фітосубстанцій методом
ліофілізації» ( 2012 р.).
Людмила Володимирівна користувалася заслуженим авторитетом у наукових
колах. Вона була членом секції технології парфумерно-косметичних засобів науковометодичної комісії з фармації МОЗ України, експертом МОН України з акредитації
та ліцензування, членом редакційних колегій науково-практичних журналів
«Фармацевтичний часопис», «Фармацевтичний журнал», з 2010 р. – головою журі
Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Фармація». Соколова
Л. В. була членом спеціалізованої вченої ради Д 26.613.04 (спеціальність 15.00.01 –
технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація) при
Національній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.
Напрямами наукових досліджень Соколової Л. В. були: фармацевтичне
розроблення складу і технології назальних, очних, косметичних лікарських засобів
та фармацевтичних препаратів, сублімаційне сушіння лікарської рослинної сировини
для антиейджинг-терапії.
Соколова Л. В. є автором і співавтором понад 300 наукових і навчально-методичних
праць, серед них — 14 патентів, 16 навчальних посібників, 54 методичних вказівок
103

і рекомендацій, 12 збірників, 9 інформаційних листів. Підготувала 6 кандидатів наук,
співавтор 10 препаратів, зокрема: лікувальний гель для очей Таугель, лікувальнокосметична мазь для корекції целюліту, назальна мазь Ринітостоп, інтраназальні
краплі Пропоринол, настойка шовковиці та ін.
Соколова Л. В. нагороджена грамотами МОЗ (2011 р.), Тернопільської облради
(2007 р.), Тернопільського відділення Малої академії наук України (2011 р.), срібним
знаком пошани за внесок у розвиток спеціальності «Технологія парфумернокосметичних засобів» в Україні (2002 р.), дипломом 2-го ступеня рейтингу «Роботи
молодих вчених» (2002 р.).
Прощаючись з Людмилою Володимирівною, яскравою, творчою особистістю,
вченим та педагогом принциповою та доброзичливою людиною, ми з сумом
відчуваємо непоправність втрати, але пам’ять про неї назавжди залишиться в наших
серцях.
Редакція Фармацевтичного журналу,
співробітники Державної установи «Центральний методичний кабінет з вищої
медичної освіти Міністерства охорони здоров’я України»,
Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика,
Національного фармацевтичного університету, Тернопільського державного
медичного університету ім. І. Я. Горбачевського та
фармацевтична спільнота України,
друзі, учні та студенти.
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