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Система охорони здоров’я населення є важливою складовою сучасної соціальної політики в усьому світі для підтримання належного рівня економічного розвитку країни. Питанням регулювання і фінансування галузі охорони здоров’я, пошукам шляхів її реформування присвячено роботи багатьох науковців. Дефіцит державних ресурсів, соціально-економічна та демографічна ситуація, погіршення стану
здоров’я населення вимагають від держави нових підходів до організації медичного
та фармацевтичного забезпечення населення [1, 2]. Так, Кабінетом міністрів України
прийнято Постанови від 9 листопада 2016 р. № 862 «Про державне регулювання
цін на лікарські засоби» (редакція від 04. 02. 2017 р.) та № 863 «Про запровадження
відшкодування вартості лікарських засобів», згідно з якими з 1 квітня 2017 р. запроваджено державне регулювання граничних цін на лікарські засоби (ЛЗ) шляхом
встановлення Міністерством охорони здоров’я України референтних цін на ЛЗ, в
межах яких визначається оптово-відпускна ціна, та відшкодування вартості ЛЗ під
час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання,
цукровий діабет (ЦД) II типу, бронхіальну астму [3, 4].
Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) ЦД визнано неінфекційною
епідемією та ООН прийнято резолюцію про боротьбу з ЦД (2006 р.) поряд із ВІЛінфекцією, малярією та туберкульозом. Кількість хворих на ЦД постійно зростає і
вже перевищує 412 млн. осіб, а за розрахунками Міжнародної діабетичної федерації
і ВООЗ до 2040 р. досягне 642 млн. осіб [5].
Метою нашої роботи було дослідження лікарського забезпечення хворих на ЦД
II типу, актуальність якого зумовлена широкою розповсюдженістю захворювання,
розвитком складних супутніх захворювань, ускладнень, ранньою інвалідністю та високою смертністю внаслідок неякісної та несвоєчасної медичної і фармацевтичної
допомоги цій категорії хворих [6, 7, 8].
Матеріали та методи дослідження
Об’єкт маркетингового дослідження – зареєстровані в Україні лікарські засоби
[9], вартість яких підлягатиме відшкодуванню під час амбулаторного лікування хво© І. В. Вишницька, В. В. Трохимчук, 2017
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рих на цукровий діабет II типу [3, 4], станом на березень 2017 р. Також здійснено пошук пропозицій досліджуваних ЛЗ на сайті компанії «Моріон» [10] для оцінювання
реального стану фармацевтичного ринку з цього питання. Основні використані методи: бібліографічний, статистичний, маркетинговий, графічний та систематизаційний.
Результати дослідження та обговорення
Згідно з переліком ЛЗ [3, 4], які підлягають відшкодуванню вартості під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на цукровий діабет (ЦД) II типу, досліджено асортимент зареєстрованих в Україні протидіабетичних ЛЗ за двома кодами
АТХ-класифікації – гліклазид (A10BB09) та метформін (A10BA02).
Гліклазид зареєстрований вітчизняними та іноземними виробниками у вигляді 22
ЛЗ. Частка вітчизняного сегмента становить 36%.

Рис. 1. Розподіл ринку препаратів гліклазиду за іноземними
країнами-виробниками
Як свідчать дані аналізу країн-виробників (рис. 1), лідером за кількістю зареєстрованих ЛЗ серед країн-постачальників є Словенія (43%) із ЛЗ виробника KRKA.
Друге місце посідають Румунія з ЛЗ фірми Зентіва С.А. (21,5%) та Індія (21,5%), яка
представляє ЛЗ трьох виробників – Сан Фармасьютикал Індастріз, Іпка Лабораторіз
Лімітед і Мікро Лабс Лімітед. Найменування цих ЛЗ подано в табл. 1.
Таблиця 1
Лідери серед іноземних країн-виробників гліклазиду
№

Країна

Виробник

Найменування
ЛЗ

1

Табл. 30 мг

2
3
4

Лікарська форма
та дозування

Словенія

KRKA

Табл. 60 мг

6
Румунія

Зентіва С.А.

Гліклазид-MRЗентіва

9
10
11
12

№ 60
№ 30
№ 60
№ 90

7
8

№ 30
№ 90

Гликлада®

5

Кількість
в упаковці

Індія

Табл. 30 мг

№ 20

Табл. 60 мг

№ 30
№ 90

Сан Фармасьютикал
Індастріз

Озіклід

Табл. 30 мг

№ 60

Іпка Лабораторіз Лімітед

Глікінорм MR-30

Табл. 30 мг

№ 30

Мікро Лабс Лімітед

Діанорм-MR

Табл. 60 мг

№ 30
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Вітчизняний сегмент препаратів гліклазиду (рис. 2) зареєстровано такими виробниками: ПАТ «Фармак» (Діаглізид® MR, табл. 30 мг, № 30; Діаглізид® MR, табл.
30 мг, № 60; Діаглізид® MR, табл. 60 мг, № 30; Діаглізид® MR, табл. 60 мг, № 60; Діаглізид® MR, табл. 80 мг, № 30; Діаглізид® MR, табл. 80 мг, № 60) та ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я»» сумісно з ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП» (Гліклазид-Здоров’я,
табл. 80 мг, № 10; Гліклазид-Здоров’я, табл. 80 мг, № 30).

Рис. 2. Розподіл ринку між вітчизняними виробниками препаратів гліклазиду
У результаті вивчення наявності ЛЗ гліклазиду у продажі на фармацевтичному
ринку України встановлено, що їх асортимент зменшується вдвічі і становить 9
ЛЗ, з яких 7 вітчизняного виробництва (рис. 3). Серед імпортних представлені 2
препарати – індійського (Озіклід, табл. 30 мг, № 60, Сан Фармасьютикал Індастріз)
та французького походження (Діабетон® MR 60 мг, табл. 60 мг, № 30, Серв’є Індастрі).

Рис. 3. Порівняльна характеристика ЛЗ гліклазиду, зареєстрованих та наявних
на ринку
Аналіз наявних у продажі ЛЗ за дозуванням (рис. 4) показав, що на фармацевтичному ринку України наявні три види дозування таблеток, два з яких із модифікованим вивільненням (30 мг та 60 мг), представлені вітчизняними та іноземними
виробниками. Таблетки гліклазиду в дозуванні 80 мг наявні вітчизняного виробництва.
5
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Рис. 4. Розподіл кількості ЛЗ гліклазиду, наявних на ринку України,
за дозуванням
Другий препарат у нашому досліджені – ЛЗ із міжнародною непатентованою назвою метформін, зареєстрований вітчизняними та іноземними виробниками у вигляді 61 ЛЗ. Частка вітчизняного сегмента становить 33% (рис. 5).

Рис. 5. Розподіл ринку препаратів метформіну за іноземними
країнами-виробниками
Лідером за кількістю зареєстрованих ЛЗ серед країн-постачальників є Індія (25%)
із ЛЗ виробників ІНДОКО РЕМЕДІЗ ЛТД, Санофі Індія Лімітед, Бафна Фармасьютікалс та Іпка Лабораторіз Лімітед. Друге місце поділяють Франція з ЛЗ Мерк Санте
та Німеччина з ЛЗ двох виробників – БЕРЛІН-ХЕМІ АГ та Драгенофарм Аптекарь
Пюшл.
Вітчизняний сегмент препаратів метформіну (рис. 6) зареєстровано такими виробниками: ПАТ «Фармак», ТОВ «Кусум Фарм», ТОВ «Астрафарм» та ПАТ «Київмедпрепарат».
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Рис. 6. Розподіл ринку між вітчизняними виробниками препаратів метформіну
за кількістю найменувань ЛЗ
Аналіз пропозицій на фармацевтичному ринку препаратів метформіну свідчить,
що їх кількість у 1,4 раза менша, ніж зареєстровано цих ЛЗ (рис. 7).

Рис. 7. Порівняльна характеристика ЛЗ метформіну, зареєстрованих та
наявних на ринку
Забезпечення потреби хворих на ЦД II типу у різних дозуваннях може бути задоволено наявними у продажі ЛЗ метформіну (рис. 8), що представлені на фармацевтичному ринку України у вигляді звичайних таблеток та таблеток пролонгованої
дії. Останні представлені у дозуванні 500 мг та 1 000 мг двома українськими виробниками – ПАТ «Фармак» (Діаформін® SR, табл. 500 мг, № 60; Діаформін® SR, табл.
1 000 мг, № 30; Діаформін® SR, табл. 1 000 мг, № 60), ТОВ «Кусум Фарм» (Метамін®
SR, табл. 500 мг, № 28; Метамін® SR, табл. 500 мг, № 30; Метамін® SR, табл. 500 мг,
№ 90) та французьким заводом-виробником Мерк Санте (Глюкофаж XR, табл. 500 мг,
№ 30; Глюкофаж XR, табл. 500 мг, № 60; Глюкофаж XR, табл. 1 000 мг, № 30; Глюкофаж XR, табл. 1 000 мг, № 60).
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Таблетки метформіну пропонуються у дозуванні 500 мг, 800 мг та 1 000 мг вітчизняними та іноземними виробниками, причому в останніх у 2 рази більше пропозицій.

Рис. 8. Розподіл кількості ЛЗ метформіну, наявних на ринку України, за
дозуванням
Відповідно до пункту 3 Порядку визначення розміру відшкодування вартості
лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152 «Про забезпечення
доступності лікарських засобів», наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 03. 04. 2017 р. № 360 затверджено Реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, станом на 03 квітня 2017 року. Згідно з останнім, хворим на
ЦД ІІ типу за наявності належним чином оформленого рецепта безкоштовно можна отримати препарати вітчизняного виробника ПАТ «Фармак»: Діаглізид®, табл.
80 мг, № 60; Діаформін®, табл. 500 мг, № 60 та Діаформін®, табл. 850, мг № 60. За
інші згідно з цим нормативним документом необхідно буде доплатити із власної кишені від 1,6243 грн. до 88,6778 грн. [11].
Висновки
1. Досліджено фармацевтичний ринок України ЛЗ, вартість яких підлягатиме відшкодуванню під час амбулаторного лікування хворих на цукровий діабет II типу, та
встановлено, що гліклазид і метформін зареєстровано на території України у вигляді
22 і 91 ЛЗ відповідно. Частка вітчизняних виробників гліклазиду і метформіну становить 36% і 33% відповідно.
2. Виявлено, що асортимент ЛЗ гліклазиду і метформіну, наявних в аптечній мережі, у 2 та 1,4 раза менше, ніж зареєстрований в Україні, відповідно.
3. Таблетки гликлазиду та метформіну пропонуються вітчизняними та іноземними виробниками у дозуванні 30 мг, 60 мг, 80 мг і 500 мг, 800 мг, 1 000 мг відповідно.
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АННОТАЦИЯ
Дефицит государственных ресурсов, социально-экономическая и демографическая ситуация, ухудшение состояния здоровья населения требуют от государства

1

9
ISSN 0367-3057, Фармацевтичний журнал, 2017, № 2

новых подходов к организации медицинского и фармацевтического обеспечения населения. Цель исследования ‒ лекарственное обеспечение больных сахарным диабетом II типа, актуальность которого определяется широкой распространенностью
заболевания, развитием сложных сопутствующих заболеваний, осложнений, ранней
инвалидности и высокой смертностью вследствие некачественной и несвоевременной медицинской и фармацевтической помощи этой категории больных.
Объектом маркетингового исследования были зарегистрированные в Украине
лекарственные средства, стоимость которых подлежит возмещению при амбулаторном лечении больных сахарным диабетом II типа, по состоянию на март 2017 г. Также осуществлен поиск предложений исследуемых лекарственных средств на сайте
компании «Морион» для оценки реального состояния фармацевтического рынка по
этому вопросу. Основные использованные методы: библиографический, статистический, маркетинговый, графический и систематизационный.
Исследован фармацевтический рынок лекарственных средств, стоимость которых
подлежит возмещению при амбулаторном лечении больных сахарным диабетом II
типа, и установлено, что гликлазид и метформин зарегистрированы на территории
Украины в виде 22 и 91 лекарственного средства соответственно. Доля отечественных
производителей гликлазида и метформина составляет 36% и 33% соответственно.
Выявлено, что ассортимент лекарственных средств гликлазида и метформина,
имеющихся в аптечной сети, в 2 и 1,4 раза менше, чем зарегистрированный в Украине, соответственно.
Таблетки гликлазида и метформина отечественные и иностранные производители предлагают в дозировке 30 мг, 60 мг, 80 мг и 500 мг, 800 мг, 1 000 мг.

I. V. Vyshnytska 1, V. V. Trokhymchuk 2
1
Odesa National Medical University
2
Shupyk National Medical Academy of Post-graduate Education, Kyiv
MARKETING ANALYSIS OF SOME GROUPS OF ANTIDIABETIC MEDICINES,
PRESENTED AT PHARMACEUTICAL MARKET OF UKRAINE
Key words: type II diabetes, antidiabetic medicines, marketing analysis, reimbursement
АBSTRACT
The scarcity of state resources, the social economic and demographic situation, the
deterioration of health status of population require new state approaches of organizing
medical and pharmaceutical provision for the population. The aim of the study is the drug
supply for patients with type ІІ diabetes. Relevance of theme is determined by the prevalence
of the disease, the development of complex concomitant diseases, complications, early
disability and high mortality due to low-quality and untimely medical and pharmaceutical
care for this category of patients.
The object of marketing research was the drugs registered in Ukraine, which cost is the
subject to reimbursement for outpatient treatment of patients with type ІІ diabetes by the
conditions of March 2017. The search for the proposals of drugs under study on the website
of Morion Company was also conducted to assess the real state of the pharmaceutical
market on this issue. The main used methods are bibliographic, statistical, marketing,
graphic and systematization.
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The Ukrainian pharmaceutical market of drugs with the cost, which is the subject
to reimbursement for outpatient treatment of patients with type II diabetes, has been
investigated, and found that Gliclazide and Metformin are registered on the territory of
Ukraine in the form of 22 and 91 medicines, respectively. The part of domestic producers
of Gliclazide and Metformin is 36% and 33%, respectively.
It was revealed, that the assortment of drugs Gliclazide and Metformin, which are
available in the pharmacy network, is 2 and 1.4 times less than registered in Ukraine,
respectively.
Gliclazide and Metformin tablets are offered by domestic and foreign manufacturers in
a dosage of 30 mg, 60 mg, 80 mg and 500 mg, 800 mg, 1 000 mg, respectively.

Електронна адреса для листування з авторами: olkhova_irina@mail.ru
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Ефективність функціонування будь-якого фармацевтичного закладу та його колективу значно залежать від задоволеності провізорів працею, під якою розуміють
ставлення до трудової діяльності та її окремих складників. З другого боку, її доцільно
розглядати як внутрішній стимул до праці та фактор впливу на результати діяльності
провізора та функціонування закладу [5, 6, 11–13]. При цьому немає прямолінійної
залежності між задоволеністю працею та її результатами, тому що виникають випадки, коли фахівець задоволений роботою, але працює неефективно й неякісно.
Тому метою нашого дослідження було вивчення ступеня задоволеності працею фахівців фармації. Відповідно до встановленої мети визначено такі завдання дослідження:
• вивчення задоволеності працею фахівців фармації;
• визначення факторів впливу на задоволеність працею провізорів;
• з’ясування зв’язку соціально-психологічних характеристик фахівця фармації та
його ставлення до праці.
Матеріали та методи дослідження
У процесі дослідження використовували аналітичний, графічний, порівняльний
методи аналізу, метод описового й абстрактного моделювання, метод аналізу та синтезу.
Для визначення задоволеності працею та факторів впливу на неї здійснювали експертне опитування фахівців фармації за допомогою спеціально розробленої анкети й
тестування за професійними методиками [4].
У процесі опитування брали участь 652 фахівці фармації, які мають відповідну кваліфікацію й досвід роботи. Про високу узгодженість висновків експертів свідчить коефіцієнт конкордації, розрахований за допомогою прикладного пакета Statistica 6.0, який
дорівнює 0,863. Із вірогідністю 95% можна стверджувати, що узгодженість висновків
експертів є не випадковою.
Результати дослідже ння та обговорення
Задоволеність працею є широким поняттям і визначається багатьма факторами. Так,
одні фахівці можуть задовольнятися престижністю професії, інші – заробітною платою,
© Р. В. Сагайдак-Нікітюк, М. І. Гаркуша, 2017
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ще інші – можливостями допомагати людям тощо, тому доцільним є визначення, з одного боку, індивідуальної задоволеності працею, а з другого – загальної задоволеності
працею або задоволеності її певними факторами. Крім того, актуальність дослідження
цього питання обґрунтована наявністю в міжнародних й українських стандартах якості
ISO (ДСТУ ISO 9004-2001 «Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення
діяльності», ДСТУ ISO 9004:2012 «Управління задля досягнення сталого успіху організацією» та ін.) питань стосовно працівників, які «є запорукою довгострокового успіху
та процвітання організації» [1–3].
Результати анкетування провізорів, виконаного на підставі методики [4], свідчать,
що за такими складниками, як задоволеність закладом, фізичними умовами, роботою,
злагодженістю дій колективу, стилем керівництва та професійною компетентністю керівника, кар’єрним зростанням, можливостями використовувати власний досвід і здібності,
вимогами роботи до інтелекту фахівця спостерігається середній бал – 2 (задоволений).
Задоволеність зарплатою порівняно з витратами праці та зарплатою в інших закладах,
тривалістю робочого дня оцінюється в 3 бали, тобто фахівці фармації не повною мірою
задоволені. Отже, середня величина задоволеності працею, одержана в результаті опрацювання анкет, дорівнює 33 балам, що відповідає показнику «не цілком задоволені»,
тобто колектив не повністю задоволений умовами й характеристиками роботи. Якщо
проаналізувати задоволеність працею кожного окремого опитуваного, то спостерігається
така залежність: 5,1% опитаних фахівців цілком задоволені роботою, 42,4% – задоволені;
45,8% – не повною мірою задоволені; 6,7% – незадоволені (рис. 1).

Рис. 1. Розподіл задоволеністю працею фахівців фармації
Детальний аналіз висвітлив, що 18,6% усіх відповідей респондентів свідчить про повну задоволеність працею фахівців, а 3,4% – украй незадоволені. Цікавим є аналіз крайніх положень задоволеності. Так, спостерігається повна задоволеність закладом і роботою (18,6% респондентів), злагодженістю дій колективу (20,3% респондентів), вимогами
до інтелекту (22% респондентів), професійною компетентністю керівника та стилем керівництва (37,3% респондентів), фахівці оцінили параметр в 1 бал – «повна задоволеність» (табл. 1).
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Таблиця 1
Розподіл крайніх положень задоволеності працею фахівців фармації
Задоволеність

Повна задоволеність,
%

Крайня незадоволеність,
%

Закладом

18,6

0

Фізичними умовами праці

13,6

3,4

Роботою

18,6

0

Злагодженістю дій колективу

20,3

0

Стилем управління керівника

22

1,7

Професійною компетентністю керівника

37,3

0

Зарплатою порівняно з витратами праці

11,9

8,5

Зарплатою порівняно з іншими закладами

15,2

13,6

Службовим (професійним) просуванням

13,6

3,4

Можливістю використання в роботі
фахівцем своїх досвіду та здібностей

15,2

0

22

0

15,3

10,2

Вимогами до інтелекту
Тривалістю робочого дня

Але крайня незадоволеність фахівців за такими складниками, як зарплата, порівняно з іншими закладами (13,6% респондентів), тривалість робочого дня (10,2% респондентів), зарплата порівняно з витратами праці (8,5% респондентів), кар’єрне зростання
та фізичні умови (3,4% респондентів), стиль управління (1,7% респондентів) – параметр оцінено в 5 балів – «крайня незадоволеність» – свідчать про необхідність приділення певної уваги цим складникам керівництвом закладу та розроблення заходів для
їх поліпшення. При цьому виявлено значний вплив задоволеності на рішення пошуку
нової роботи. Він оцінюється всіма респондентами за максимальним балом (3 бали).
Відповідно до методики інтегральної задоволеності [4, 5] визначено такі напрями
задоволеності, як інтерес до роботи, досягнення в роботі, взаємини з колегами та керівництвом, рівень домагань у професійній діяльності, перевага виконуваної роботи
над рівнем зарплати, умови праці, професійна відповідальність і загальна задоволеність працею. Результати дослідження фахівців фармації свідчать про високий рівень
інтересу до роботи та домагань у професійній діяльності, задоволеності досягненнями в роботі, взаємовідносинами з колегами та керівництвом, умовами праці, а також
загальної задоволеності працею. Середній рівень має професійна відповідальність
(50% респондентів), низький рівень притаманний перевазі виконуваної роботи високому заробітку, лише 25% респондентів (табл. 2).
Таблиця 2
Рівень інтегральної задоволеності працею провізорів
Складова інтегральної задоволеності

Значення
Рівень задоволеності
працею
максимальне фактичне
Інтерес до роботи
6
5
83,33%
Високий
Задоволеність досягненнями в роботі
4
3
75,00%
«
Задоволеність взаємовідносинами з колегами
6
6
100,00%
«
Задоволеність взаємовідносинами з керівництвом
6
5
83,33%
«
Рівень домагань у професійній діяльності
4
4
100,00%
«
Перевага виконуваної роботи над рівнем заробітку
4
1
25,00%
Низький
Задоволеність умовами праці
4
4
100,00% Високий
Професійна відповідальність
2
1
50,00%
Середній
Загальна задоволеність працею
28
23
82,14%
Високий
14
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Загальний рівень інтегральної задоволеності працею провізорів дорівнює 82,14%,
що є високим, але керівництву доцільно приділити увагу складникам, які перебувають
на середньому та низькому рівні, а саме перевазі виконуваної роботи над високим заробітком і професійній відповідальності. При цьому всі 100% опитуваних обов’язково
відповідали на питання стосовно виконуваної роботи та заробітної плати і їх переваг.
Наступним етапом було вивчення факторів впливу на задоволеність працею фахівців
фармації [7–10]. Виконані дослідження виявили, що на неї впливають підтримувальні та мотивувальні фактори, на частку яких відповідно до проведеного анкетування припадає 37,2%
і 62,8%. До найважливіших підтримувальних факторів належать пільги та соціальний пакет
(9,5 балів), психологічний клімат і міжособистісні відносини (9,3 балів), стиль управління
керівників (9,1 бал), фізичні умови праці й оснащеність робочого місця (8,9 балів) (рис. 2).

Рис. 2. Гістограма розподілу підтримувальних факторів впливу на
задоволеність працею провізорів:
Х1 – постійна частина зарплати (посадовий оклад, надбавки); Х2 – пільги, соціальний
пакет; Х3 – психологічний клімат, міжособистісні відносини; Х4 – стиль управління
керівників; Х5 – фізичні умови праці, оснащеність робочого місця; Х6 – стабільність і
надійність робочого місця; Х7 – режим роботи та відпочинку (робочий графік, вихідні
дні, відпустка); Х8 – самостійність і незалежність у роботі, повноваження; Х9 – корпоративні заходи, свята, традиції, спільний відпочинок, спорт; Х10 – повне та своєчасне
інформування (про ситуацію у фармацевтичному закладі, плани керівництва, перспективи розвитку); Х11 – участь в обговоренні та прийнятті управлінських рішень; Х12
– престижність фармацевтичного закладу, його популярність, імідж і репутація; Х13
– корпоративна культура, загальноприйняті цінності, правила й норми поведінки в ФЗ;
Х14 – політика керівництва, методи та прийоми управління, загальна організація праці
у фармацевтичному закладі
Мотивувальні чинники також здійснюють значний вплив на задоволеність працею провізорів. Так, на думку респондентів, середньозважений ранг змінної частини
зарплати, яка залежить від результатів праці (Х3), дорівнює 9,4 балам; можливості
професійного й особистісного зростання (Х1) – 9,2 бали; посади та статусу у фарма15
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цевтичному закладі (Х8) – 8,9 балів; особистої відповідальності за результати роботи
(Х6) – 8,7 балів; змісту самої роботи, її різноманітності, можливості самовираження
(Х2) – 8,1 бали; роботи в команді, можливості спілкування й взаємодії з людьми (Х7)
– 7,9 балів; визнання з боку керівництва та колег (моральне заохочення, цінні подарунки, призи, почесні звання та ін.) (Х5) – 7,5 балів; карʼєрного зростання (Х9) – 6,3 балів;
атмосфери здорової змагальності в колективі (Х4) – 5,1 бали (рис. 3).

Рис. 3. Розподіл мотивувальних факторів впливу на задоволеність
працею провізорів
Детальний аналіз факторів впливу свідчить, що спонукальною силою для більшості провізорів є рівень оплати праці (54% респондентів), умови праці (21% респондентів) та хороший колектив (16% респондентів).
Узагальнення результатів анкетування фахівців фармації дало змогу визначити,
що їхні соціально-психологічні характеристики також здійснюють вплив на ставлення
до роботи (табл. 3). У процесі дослідження виявлено як позитивну, так і негативну залежність, тобто у фахівців фармації є соціально-психологічні характеристики, які негативно впливають на ставлення до праці: конфліктність, низька працездатність тощо.
Таблиця 3
Взаємозв’язок соціально-психологічних характеристик фахівця фармації та
його ставлення до праці
Позитивні соціально-психологічні
характеристики
Відданість обраній професії
Підтримка професійного авторитету
Прагнення до нових знань та досвіду роботи
Постійна націленість на професійну карʼєру
Лідерство
Цілеспрямованість
Здатність впливати на оточуючих
Організаторські здібності
Відповідальність
Готовність до конкуренції всередині
фармацевтичного закладу

Негативні соціально-психологічні
характеристики
Ухилення від додаткової роботи
Конфліктність
Неохайність
Низька працездатність
Халатність
Недбалість
Неуважність
Дратівливість
Неврівноваженість
Нетактовність
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До соціально-психологічних характеристик задоволених своєю працею провізорів належать цілеспрямованість, відповідальність, організаторські здібності, високі
оцінки успішності своєї діяльності, задоволеність обраною професією та процесом
діяльності.
Висновки
1. Виконано аналіз задоволеності працею фахівців фармації за такими складниками,
як задоволеність закладом, фізичними умовами, роботою, злагодженістю дій колективу,
стилем керівництва та професійною компетентністю керівника, кар’єрним зростанням,
можливостями використовувати власний досвід і здібності, вимогами роботи до інтелекту фахівця.
2. Відповідно до методики інтегральної задоволеності спостерігається високий
рівень інтересу до роботи, задоволеність досягненнями в роботі, взаємовідносинами
з колегами та керівництвом, рівнем домагань у професійній діяльності, задоволеність
умовами праці, загальна задоволеність працею. Середній рівень має професійна відповідальність, низький рівень притаманний перевазі виконуваної роботи високому
заробітку.
3. Досліджено підтримувальні та мотивувальні фактори, що впливають на задоволеність працею. До найважливіших підтримувальних факторів належать пільги й
соціальний пакет, психологічний клімат і міжособистісні відносини, стиль управління
керівників, фізичні умови праці й оснащеність робочого місця. До мотивувальних факторів, які виступають спонукальною силою для більшості провізорів, є рівень оплати
праці, умови праці та хороший колектив.
4. Визначено взаємозв’язок соціально-психологічних характеристик фахівця
фармації та його ставлення до праці, який має як позитивну, так і негативну залежність. До соціально-психологічних характеристик, які негативно впливають на ставлення до праці, належать конфліктність, низька працездатність тощо. До характеристик позитивного впливу належать лідерство, цілеспрямованість, здатність впливати
на оточуючих, організаторські здібності, відповідальність та ін.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ
Ключевые слова: удовлетворенность трудом, труд, профессиональная деятельность,
социально-психологические характеристики, специалист фармации
АННОТАЦИЯ
Эффективность функционирования любого фармацевтического учреждения и его
коллектива значительно зависит от удовлетворенности трудом провизоров, под которой понимают отношение к трудовой деятельности и ее отдельным составляющим.
С другой стороны, ее целесообразно рассматривать как внутренний стимул к труду и
фактор влияния на результаты деятельности провизора и функционирования учреждения.
Эффективность деятельности специалистов фармации зависит от их удовлетворенности трудом, поэтому целью исследования было изучение степени удовлетворенности трудом специалистов фармации.
В процессе исследования использовали аналитический, графический, сравнительный методы анализа, метод описательного и абстрактного моделирования, метод анализа и синтеза. В процессе опроса принимали участие 652 специалиста фармации, имеющих соответствующую квалификацию и опыт работы.
Результаты исследования свидетельствуют, что за такими составляющими, как
удовлетворенность учреждением, физическими условиями, работой, слаженностью
действий коллектива, стилем руководства и профессиональной компетентностью руководителя, карьерным ростом, возможностями использовать свой опыт и способности, требованиями работы к интеллекту, специалисты фармации удовлетворены. Но
они не в полной мере удовлетворены зарплатой и продолжительностью рабочего дня.
Оценивание интегральной удовлетворенности свидетельствует о высоком уровне ин18
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тереса к работе и притязаний в профессиональной деятельности, удовлетворенности
достижениями в работе, взаимоотношениями с коллегами и руководством, условиями
труда, а также общей удовлетворенности трудом специалистов фармации.
Проведен анализ удовлетворенности трудом специалистов фармации по таким
составляющим, как удовлетворенность учреждением, физическими условиями, работой, слаженностью действий коллектива, стилем руководства и профессиональной компетентностью руководителя, карьерным ростом, возможностями использовать свой опыт и способности, требованиями работы к интеллекту специалиста.
Согласно методике интегральной удовлетворенности наблюдается высокий уровень
интереса к работе, удовлетворенность достижениями в работе, взаимоотношениями с коллегами и руководством, уровнем притязаний в профессиональной деятельности, удовлетворенность условиями труда, общая удовлетворенность трудом.
Средний уровень имеет профессиональная ответственность, низкий уровень присущ предпочтению выполняемой работы высокому заработку. Исследованы поддерживающие и мотивирующие факторы, влияющие на удовлетворенность трудом.
К важнейшим поддерживающих факторам относятся льготы и социальный пакет,
психологический климат и межличностные отношения, стиль управления руководителей, физические условия труда, оснащенность рабочего места. Мотивирующими факторами, выступающими побудительной силой для большинства провизоров,
являются уровень оплаты труда, условия труда и хороший коллектив. Определена
взаимосвязь социально-психологических характеристик специалиста фармации
и его отношения к труду, имеющая как положительную, так и отрицательную зависимость. К социально-психологическим характеристикам, негативно влияющим
на отношение к труду, относятся конфликтность, низкая работоспособность и т. п.
Характеристиками, оказывающими положительное влияние, являются лидерство,
целеустремленность, способность влиять на окружающих, организаторские способности, ответственность и др.

R. V. Sahaidak-Nikitiuk, M. I. Garkusha
National Pharmaceutical University, Kharkiv
A STUDY OF JOB SATISFACTION OF PHARMACEUTICAL WORKERS
Key words: job satisfaction, labour, professional activity, social and psychological
characteristics, specialist pharmacy
AB STRACT
The effectiveness of the functioning of any pharmaceutical institution and its staff depends significantly on the work satisfaction of the pharmacists, that is, their relationship
to work and its individual components. On the other hand, it is expedient to consider work
satisfaction as an internal stimulus to work and as a factor of influence on the results of the
activity of the pharmacist and the functioning of the institution.
At present the effectiveness of the specialists in the field of pharmacy depends on their
job satisfaction, therefore the aim of this survey was examining the extent of job satisfaction of the pharmacy professionals.
During the research the following methods of survey were used: analytical, graphical,
comparative methods, method of descriptive and abstract modelling, method of analysis
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and synthesis. In the questionnaire participated 652 pharmacy technicians with appropriate qualifications and experience.
The results indicate that such components as satisfaction with the institution, physical
conditions, work, coherence of the team, leadership style and professional competence of
the head, career growth, opportunities to use own experience and skills, the job requirements to the intelligence are considered by the pharmacy professionals as satisfactory. But
they are not fully satisfied with salary and working hours. The evaluation of the integral
satisfaction indicate a high level of interest and claims in professional activity, satisfaction with the achievements in work, relationships with the colleagues and management,
working conditions and overall satisfaction with the work of pharmaceutical specialists.
Conclusions. 1. The analysis of the work satisfaction of the pharmacy specialists is
made on such components as satisfaction with the institution, physical conditions, work,
teamwork, leadership style and professional competence of the manager, career growth,
the opportunities to use their own experience and abilities, the requirements of working
for the specialist’s intellect. 2. In accordance with the methodics of integral satisfaction,
there is a high level of interest in the work, satisfaction with achievements in work, relationships with colleagues and management, the level of claims in professional activity,
satisfaction with working conditions, overall work satisfaction. The average level has
a professional responsibility, a low level is inherent in the work done to high earnings.
3. Supporting and motivating factors influencing the satisfaction with work were investigated. The most important supporting factors include privileges and social package,
psychological climate and interpersonal relations, management style, physical working
conditions and the equipment of a workplace. The reasons for motivation, which are the
driving force for most pharmacists, are the level of remuneration, working conditions and
a good team. 4. The correlation between the socio-psychological characteristics of a pharmacist and his attitude to work is determined, has both a positive and a negative. Sociopsychological characteristics that negatively affect the attitude towards work is conflict,
low efficiency, etc. The characteristics of positive impact include leadership, commitment,
ability to influence others, organizational skills, responsibility, etc.
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За даними Міжнародної ліги боротьби з епілепсією в Європі налічується близько
6 мільйонів осіб із цим захворюванням. Майже 400 тис. нових випадків реєструють
щороку [1]. Поширеність епілепсії в Україні у 2009 р. становила 68,7, а захворюваність — 5,7 на 100 тис. населення [2]. За останніми даними МОЗ України у 2012 р.
налічувалося близько 100 тис. хворих на епілепсію, але ця цифра з урахуванням середньостатистичного світового показника поширеності захворювання, швидше за
все, занижена [3]. Відповідно до статистичних даних роботи неврологічної служби,
у 2014 р. захворюваність епілепсією у Львівській області становила 19,0 хворих на
100 тис. населення, водночас у Сумській – 6,0 хворих на 100 тис. населення. Підвищеним рівнем захворюваності й розповсюдженості епілепсій виокремлюються
Львівська, Житомирська та, особливо за показником розповсюдженості, Закарпатська й Волинська області. Зворотна закономірність спостерігається у Сумській області із недостатньо зрозумілих причин [4].
У 2014 р. МОЗ України ухвалено наказ № 276 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при
епілепсіях» [3]. Цей наказ затверджує уніфікований клінічний протокол первинної,
екстреної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Епілепсії у дорослих» та уніфікований клінічний протокол первинної,
екстреної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної
допомоги «Епілепсії у дітей», в якому карбамазепін та вальпроєва кислота визначено
препаратами першої лінії вибору для лікування різних форм епілепсії. Для лікування епілепсії застосовують специфічні протиепілептичні препарати (ПЕП), у схеми
включають оригінальні та генеричні лікарські засоби (ЛЗ). Перевагами оригінальних
ПЕП є їхня доведена ефективність [5], безпечність та якість, проте відповідно і висока вартість. Однією з основних переваг генеричних ПЕП є їх економічна доступність.
Мета дослідження – порівняти витрати на схеми лікування епілепсії з використанням вальпроєвої кислоти та карбамазепіну для їх раціонального застосування.
Матеріали та методи дослідження
Об’єктом дослідження була інформація з сайту «Державний реєстр лікарських
засобів України» (ДРЛЗ України) [6] за пошуковими запитами «вальпроєва кислота»
та «карбамазепін»; інформація про ціни на сервісі пошуку ЛЗ «GeoApteka» (січень
© Колектив авторів, 2017
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2017 р.) [7] за пошуковими запитами, які відповідають торговим назвам ЛЗ вальпроєвої кислоти та карбамазепіну. Методи дослідження – мінімізація вартості, порівняльний аналіз.
Результати дослідження та обговорення
За допомогою сервісу пошуку ЛЗ «GeoApteka» нами пораховано середньозважену ціну на препарати вальпроєвої кислоти та карбамазепіну різних виробників у різних дозуваннях та формах випуску в запропонованих ресурсом 8 аптечних мережах
м. Львова (D.S., Watsons, Знахар, Мед-сервіс, Подорожник, Сальве, Сімейна Аптека,
Фарматон).
За даними ДРЛЗ України є 7 зареєстрованих торгових назв вальпроєвої кислоти
та її солей (натрієвої та кальцієвої), що подано в табл. 1.
Таблиця 1
Торгові назви та виробники лікарських засобів на основі вальпроєвої кислоти
Торгова назва ЛЗ

Назва виробника

Країна

Депакін (оригінальний ЛЗ)

Санофі Вінтроп Індастріа

Франція

Вальпроком

Фарма Старт

Україна

Вальпроат Оріон

Оріон Корпорейшн

Фінляндія

Вальпроат Тева

Меркле ГмбХ

Німеччина

Енкорат

Сан Фармасьютикал Індастріз Лтд.

Індія

Конвулекс

Г.Л. Фарма ГмбХ

Австрія

Конвульсофін

Препарати вальпроєвої кислоти різних виробників ми групували за формою випуску та дозуванням активного фармацевтичного інгредієнта, наведено дані про реєстрацію ЛЗ в Україні та середньозважену ціну 1 упаковки ЛЗ (табл. 2).
Середня вартість 1 таблетки пролонгованої дії, яка містить 300 мг вальпроєвої
кислоти коливається від 5,25 до 9,20 грн., Вальпроком хроно та Вальпроат Оріон
– немає даних про ціни. Вартість 1 таблетки пролонгованої дії, яка містять 500 мг
вальпроєвої кислоти коливається від 4,50 до 12,91 грн., Вальпроат Оріон – немає
даних про ціни. Детальнішу інформацію про ціни за 1 таблетку вальпроєвої кислоти
за торговими назвами наведено на рис. 1.

Л

Рис. 1. Середня вартість 1 таблетки вальпроєвої кислоти пролонгованої дії
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Форма
випуску

№ 100

№1

50 мг/мл; 100 мл/фл
120,11

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

-

-

Конвулекс

- лікарський засіб не зареєстровано в Україні.

П р и м і т к а: + лікарський засіб зареєстровано, проте немає даних про ціну на сервісі пошуку «Geoapteka»;

57,64 мг/мл; 150 мл/
фл

№5

100 мг/мл

-

№ 100

№4

500 мг

ліофілізат по 400 мг

-

№ 100

300 мг

-

№ 100

150 мг

440,72

-

№ 50

№ 100

387,37

№ 30

вкриті оболонкою,
кишковорозчинні
по 300 мг

вкриті оболонкою,
пролонгованої дії
по 500 мг

910,97

№ 30

вкриті оболонкою,
пролонгованої дії,
по 300 мг

-

№ 30

-

Енкорат

імпортний
Вальпроат Тева

вкриті оболонкою,
пролонгованої дії
по 200 мг

Вальпроат Оріон

№ 100

по 300 мг

Депакін

імпортний

Оригінальний
ЛЗ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

176,65

-

157,59

+

-

Конвульсофін

-

117,21

1215,57

-

+

356,52

+

-

-

-

-

279,89

-

-

Вальпроком

вітчизняний

Генеричний ЛЗ

-

-

-

-

-

-

-

-

425,67

-

-

-

-

353,38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

135,07

-

+

-

-

Таблиця 2
Асортимент лікарських засобів на основі вальпроєвої кислоти, які зареєстровано в Україні з вартісними показниками (грн.)

Таблетки

Розчин для Капсули
ін’єкцій

Сироп
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Середня вартість 1 капсули, яка містить 300 мг вальпроєвої кислоти: Конвулекс
– 3,57 грн., а кишковорозчинних таблеток з такою ж кількістю діючої речовини – Депакін Ентерік – 4,41 грн. Середня вартість 1 дози сиропу вальпроєвої кислоти (5 мл)
– Депакін – 4,00 грн., а Конвулексу – 5,86 грн. Вартість 1 ампули (5 мл) розчину для
ін’єкцій – Конвулекс – 243,11 грн.
Проаналізувавши дані, отримані за допомогою пошукового сервісу «GeoApteka»,
можна констатувати:
– вартість 1 упаковки таблеток пролонгованої дії вальпроєвої кислоти по 300 мг
Депакін (оригінальний препарат) суттєво не відрізняється від вартості імпортного
генеричного препарату Конвулекс та в 1,8 раза дорожча, ніж Енкорат (імпортний генерик); дані про ціни вітчизняних генериків, на жаль, відсутні;
– вартість 1 упаковки таблеток пролонгованої дії вальпроєвої кислоти по 500 мг
Депакін (оригінальний препарат) у 1,5–2,2 раза вища, ніж генеричних імпортних аналогів та в 2,9 раза – ніж вітчизняного генерика;
– порівняння вартості сиропів є проблематичним, оскільки доза активного фармацевтичного інгредієнта в Депакіні та Конвулексі є різною (57,64 та 50 мг/мл відповідно); не беручи до уваги різницю вмісту вальпроєвої кислоти, вартість 1 дози
сиропу (5 мл) Конвулексу в 1,5 раза дорожча, хоча вміст активного фармацевтичного
інгредієнта нижчий, ніж у Депакіні;
– даних про вартість ліофілізату для приготування розчину для ін’єкцій Депакін
немає, відповідно нема з чим порівнювати ціну Конвулексу в подібній формі випуску.
Нами проведено аналіз цін на ПЕП карбамазепін, який є одним із препаратів 1 лінії вибору та призначається більш ніж 50% хворих на епілепсію в Україні. За даними
ДРЛЗ України є 10 зареєстрованих торгових назв карбамазепіну (табл. 3).
Таблиця 3
Торгові назви та виробники лікарських засобів на основі карбамазепіну
Торгова назва ЛЗ

Назва виробника

Фінлепсин (оригінальний препарат)

Тева Оперейшенз Поланд

Карбамазепін-Дарниця

Фармацевтична фірма «Дарниця»

Карбамазепін-Астрафарм

ТОВ «Астрафарм»

Карбамазепін-Здоров’я

«Фармацевтична компанія "Здоров’я"»

Карбамазепін

ПРАТ «Технолог»

Карбамазепін-ФС

ТОВ «Фарма Старт»

Країна
Польща

Україна

Карбалекс

Г.Л. Фарма ГМБХ

Австрія

Карбапін

«Хемофарм» АД

Сербія

Тегретол

Новартіс Фарма С.П.А.

Італія

Мезакар

Кусум Хелтхкер ПВТ ЛТД

Індія та Україна

Препарати карбамазепіну різних виробників ми групували за формою випуску та
дозуванням активного фармацевтичного інгредієнта, наведено дані про реєстрацію
ЛЗ в Україні та середньозважену ціну 1 упаковки ЛЗ (табл. 4).
Середня вартість 1 таблетки, яка містить 200 мг карбамазепіну коливається від
0,74 до 5,17 грн, Фінлепсин, Карбамазепін-Астрафарм, Карбамазепін-Здоров’я,
Карбамазепін-ФС, Карбалекс – немає даних про ціни. Детальнішу інформацію про
ціни за 1 таблетку карбамазепіну за торговими назвами подано на рис. 2.
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№ 100

пролонгованої дії по 600 мг

№1

№ 50

пролонгованої дії по 400 мг

100 мг/5 мл; 100 мл/фл

№ 100

-

-

351,79

-

-

№ 200

пролонгованої дії по 300 мг

-

№ 100

П р и м і т к а: + лікарський засіб зареєстровано, проте немає даних про ціну;
- лікарський засіб не зареєстровано в Україні.

Суспензія
оральна

Таблетки

+

№ 50

-

№ 50

пролонгованої дії по 200 мг

-

№ 100

400 мг

+

№ 50

Фінлепсин

200 мг

Форма випуску

імпортний

КарбамазепінДарниця
-

-

-

-

-

-

-

-

-

37,21

КарбамазепінАстрафарм
-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

Карбамазепін-ФС

вітчизняні

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

Генеричні ЛЗ

Мезакар
70,35

-

95,23

-

-

-

-

-

-

36,95

Тегретол
-

-

-

-

-

-

-

-

-

258,40

імпортні

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59,95

Карбапін

Оригінальний ЛЗ

КарбамазепінЗдоров’я

Таблиця 4
Асортимент лікарських засобів на основі карбамазепіну, які зареєстровано в Україні, з вартісними показниками (грн.)

-

+

-

357,02

-

-

-

-

+

+

Карбалекс

Рис. 2. Середня вартість 1 таблетки карбамазепіну
Немає даних про вартість таблеток, які містять 400 мг карбамазепіну:
Карбамазепін-Здоров’я, Карбалекс, а також про вартість таблеток пролонгованої дії,
які містять 200 мг карбамазепіну – Фінлепсин ретард та про вартість 1 упаковки таблеток пролонгованої дії, які містять 600 мг карбамазепіну – Карбалекс ретард.
Середня вартість 1 таблетки пролонгованої дії, яка містить 300 мг карбамазепіну
– Карбалекс ретард – 3,57 грн. Середня вартість 1 таблетки пролонгованої дії, яка
містить 400 мг карбамазепіну коливається від 1,90 до 7,04 грн. (рис. 2). Вартість 1 дози
суспензії оральної (5 мл) – Мезакар – 3,52 грн.
Проаналізувавши дані, отримані за допомогою пошукового сервісу «GeoApteka»,
можна констатувати:
– вартість 1 упаковки таблеток карбамазепіну по 200 мг – Фінлепсину (імпортний
генерик) у 4,3–7 разів вища, ніж вітчизняних генериків;
– вартість 1 упаковки таблеток пролонгованої дії карбамазепіну по 400 мг оригінального препарату Фінлепсин майже в 3,7 раза дорожча, ніж імпортного генерика;
вартість вітчизняних генериків не встановлена;
– даних про вартість таблеток, які містять 400 мг карбамазепіну, таблеток пролонгованої дії, які містять 600 мг карбамазепіну також немає;
– оскільки виготовленням суспензії карбамазепіну займається лише 1 завод, порівняння провести неможливо, така ж ситуація з таблетками пролонгованої дії по 200
та 300 мг карбамазепіну.
Висновок
Питання доцільності застосування генеричних препаратів для лікування хворих
на епілепсію до сьогодні залишається невирішеним. Існують сумніви щодо безпеки
їх застосування, біоеквівалентності, терапевтичного ефекту, відсутності негативного впливу на організм людини. Проте, в час фінансової нестабільності питання економічної доступності, зокрема ПЕП, стоїть досить гостро, оскільки фармакотерапію цього захворювання часто потрібно проводити протягом усього життя
пацієнта. Враховуючи отримані дані про вартість досліджуваних оригінальних та
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генеричних ПЕП, можна зробити висновок, що лікування вітчизняними генериками незалежно від діючої речовини (карбамазепін чи вальпроєва кислота) є значно
дешевшим, ніж оригінальними імпортними препаратами. Обов’язковою умовою
ефективного лікування епілепсії генеричними препаратами є їх еквівалентність
оригінальним ПЕП.
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АНАЛИЗ СТОИМОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ ЭПИЛЕПСИИ ПРЕПАРАТАМИ
ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ И КАРБАМАЗЕПИНА
Ключевые слова: эпилепсия, фармакотерапия эпилепсии, вальпроевая кислота,
карбамазепин, стоимость, оригинальные и генерические лекарственные средства
АННОТАЦИЯ
Распространенность эпилепсии в Украине в 2009 г. составляла 68,7, а заболеваемость – 5,7 на 100 тыс. населения. Согласно статистическим данным, в 2014 г. заболеваемость эпилепсией во Львовской области составила 19,0 больных на 100 тыс.
населения.
Цель исследования – обработать информацию о ценах на лекарственные средства на основе вальпроевой кислоты и карбамазепина различных производителей в
разных дозировках и формах выпуска в аптеках/сетях аптек г. Львова с помощью поискового сервиса лекарственных средств «GeoApteka».
Объектом исследования была информация с сайта «Государственный реестр
лекарственных средств Украины», информация о ценах на поисковом сервисе
лекарственных средств «GeoApteka». Методы исследования – минимизация стоимости, сравнительный анализ.
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Проанализировав данные, полученные с помощью поискового сервиса
«GeoApteka», можно констатировать:
– стоимость 1 упаковки таблеток пролонгированного действия вальпроевой
кислоты по 300 мг Депакин (оригинальный препарат) существенно не отличается от
стоимости импортного генерического препарата Конвулекс и в 1,8 раза дороже, чем
Энкорат (импортный генерик); данные о ценах отечественных генериков, к сожалению, отсутствуют;
– стоимость 1 упаковки таблеток пролонгированного действия вальпроевой
кислоты по 500 мг Депакин (оригинальный препарат) в 1,5–2,2 раза выше, чем генерических импортных аналогов и в 2,9 раза – чем отечественного генерика;
– сравнение стоимости сиропов проблематично, поскольку доза активного фармацевтического ингредиента в Депакине и Конвулексе различная (57,64 и 50 мг/мл
соответственно); не учитывая разницу содержания вальпроевой кислоты стоимость
1 дозы сиропа (5 мл) Конвулекс в 1,5 раза дороже, хотя содержание активного фармацевтического ингредиента ниже, чем в Депакине;
– данных о стоимости лиофилизата для приготовления раствора для инъекций
Депакин нет, соответственно не с чем сравнивать цену Конвулекса в подобной форме
выпуска;
– стоимость 1 упаковки таблеток карбамазепина по 200 мг – Финлепсин
(импортный генерик) в 4,3–7 раз выше, чем отечественных генериков;
– стоимость 1 упаковки таблеток пролонгированного действия карбамазепина по
400 мг оригинального препарата Финлепсин почти в 3,7 раза дороже, чем импортного генерика; стоимость отечественных генериков не установлена;
– данных о стоимости таблеток, содержащих 400 мг карбамазепина, таблеток
пролонгированного действия, содержащих 600 мг карбамазепина также нет;
– изготовлением суспензии карбамазепина занимается лишь 1 завод, сравнение
провести невозможно, такая же ситуация с таблетками пролонгированного действия
по 200 и 300 мг карбамазепина.
Есть сомнения в безопасности применения, биоэквивалентности, терапевтическом эффекте, отсутствии негативного влияния на организм человека генерических
препаратов. Вопрос доступности, в частности противоэпилептических препаратов, стоит остро, поскольку фармакотерапию этого заболевания часто нужно проводить в течение всей жизни пациента. Учитывая полученные данные о стоимости
исследуемых оригинальных и генерических противоэпилептических препаратов,
можно сделать вывод, что лечение отечественными генериками независимо от действующего вещества (карбамазепин или вальпроевая кислота) значительно дешевле,
чем оригинальными импортными препаратами.
Ia. O. Grynkiv, O. B. Blavatska, O. M. Zalis’ka
Danylo Halytsky Lviv National Medical University
COST ANALYSIS OF EPILEPSY PHARMACOTHERAPY BY VALPROIC ACID AND
CARBAMAZEPINE
Key words: epilepsy, pharmacotherapy of epilepsy, valproic acid, carbamazepine, cost,
original and generic drugs
ABSTRACT
The prevalence of epilepsy in Ukraine in 2009 was 68.7, and the incidence – 5.7 per
100 thousand population. According to statistics in 2014, the incidence of epilepsy in Lviv
region was 19.0 patients per 100 thousand population.
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The purpose of research was to process information about the prices for medicines
based on valproic acid and carbamazepine of different manufacturers in different dosages
and release forms in drugstores Lviv by searching service «GeoApteka».
The object of investigation was the information from the site «State Register of Medical
Products of Ukraine», pricing information on the search service «GeoApteka». Research
methods – cost minimization, comparative analysis.
Analyzing the data obtained with the search service «GeoApteka», we can state:
– the cost of 1 package valproic acid prolonged action 300 mg - Depakin (original
drug) is not significantly different from the imported generic drug Сonvuleks and in 1.8
times more expensive than Enkorat (imported generic) data on prices of domestic generics,
unfortunately, are not available;
– the cost of 1 pack of prolonged-action tablets valproic acid 500 mg Depakin (original
drug) is 1.5-2.2 times higher than the generic imported analogs and 2.9 times than the
domestic generic;
– comparison of the cost of syrups is problematic, since the dose of the active
pharmaceutical ingredient in Depakin and Convulex is different (57.64 and 50 mg/ml,
respectively); not counting the difference in valproic acid content, the cost of 1 dose of
syrup (5 ml) of Convulex in 1.5 times more expensive, although the content of active
pharmaceutical ingredient is lower than in Depakin;
– data on the cost of lyophilizate for the preparation solution for injection Depakin no,
accordingly there is nothing to compare the price of Convulex in a similar form of release;
– the cost of 1 pack of carbamazepine tablets 200 mg – Finlepsin (imported generic) is
4.3–7 times higher than that of domestic generics;
– the cost of 1 pack of prolonged action tablets of carbamazepine 400 mg of the original
preparation Finlepsin is almost 3.7 times more expensive than the imported generic; the
cost of domestic generics is not established;
– data on the cost of tablets containing 400 mg of carbamazepine, prolonged-release
tablets containing 600 mg of carbamazepine are also absent;
– only 1 plant is engaged in the manufacture of the carbamazepine suspension – it is
impossible to make comparisons; the same situation with tablets of prolonged action 200
and 300 mg of carbamazepine.
There are doubts about the safety use, bioequivalence, therapeutic effect, there is no
negative impact on the human health of generic drugs. The question of availability, in
particular AED`s is acute because the drug treatment of this disease is often necessary to
carry out throughout the patient’s life. Taking into account the cost data of the original and
generic AEDs, we can conclude that the treatment by domestic generics regardless of the
active substance (carbamazepine or valproic acid) is much cheaper than by the original
imported drugs.

Електронна адреса для листування з авторами: yaryna_hrynkiv@ukr.net
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В
ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПРОВІЗОРІВ-ІНТЕРНІВ
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Дослідження в галузі глобалізації інформатизації освіти, створення і всебічного
застосування засобів інформатизації в педагогічній діяльності виконуються багатьма вченими. Проте, єдиних наукових підходів до стандартів цифрових технологій
та процесів їх впровадження у навчальний процес (НП) досі не розроблено [1]. У
сучасному освітньому процесі проблема застосування інноваційних методів навчання залишається однією із актуальних у педагогічній і науково-дослідній діяльності,
а питання використання цифрових інформаційних технологій (ЦІТ) та дистанційної
освіти потребують постійного моніторингу і ретельного вивчення [2, 3].
Із глобальним поширенням персональних комп’ютерів можливості їх програмного забезпечення використовують і у НП у вищих навчальних закладах (ВНЗ). Зокрема, розробляють і впроваджують відповідні методики [4] та окремі інтелектуальні навчальні системи [2], що полегшило здійснення НП для викладачів, студентів,
інтернів. До засобів інформатизації освіти належать комп’ютерні засоби навчання
та інформатизації організаційно-управлінської діяльності [1]. Оксфордський університет пропонує низку навчальних курсів із використання соціальних мереж та підтримки цифрових технологій, а Гарвардський університет із допомогою соціальних
мереж може розповсюджувати необхідні новини [1].
Протягом останніх десятиліть ЦІТ стрімко розвиваються та вдосконалюються,
зокрема значно розширилися можливості наявного програмного забезпечення (ПЗ),
з’явилося нове ПЗ, стали загально доступними персональні мобільні електронні пристрої (ПМЕП). Стрімкий розвиток ЦІТ та небажання людей змінювати те, що вони
звикли використовувати протягом тривалого часу, зумовлює незацікавлення більшості користувачів до пізнання нових можливостей ПЗ. Це призводить до повільного, але стабільного зниження їх комп’ютерної обізнаності – уміння ефективного
використання доступних готових програмних продуктів [5, 6].
Метою роботи було оптимізувати здійснення процесу навчання провізорів-інтернів за рахунок освоєння сучасних стандартів ЦІТ, можливостей ПЗ та підходів до їх
використання.
Матеріали та методи дослідження
Комплексний аналіз здійснення організації НП провізорів-інтернів на кафедрі організації й економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки ФПДО ЛНМУ
ім. Данила Галицького (кафедра). Аналіз результатів анонімного анкетування провізорів-інтернів. Аналіз можливостей комунікаційних програм для смартфонів.
© Колектив авторів, 2017
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Результати дослідження та обговорення
Викладач у ВНЗ – організатор і керівник пізнавальної діяльності [2, 5, 7, 8, 9, 10,
11]. Він скеровує процес навчання, забезпечує умови для продуктивного здійснення
формування знань та ефективного їх засвоєння. Одне з основних завдань куратора
– покращити взаєморозуміння провізорів-інтернів між собою та з викладачами кафедри [10, 11].
Правильна побудова процесу організації навчання дає змогу зменшити затрати
часу на його здійснення та подачу звітностей, а також сумарний об’єм інформаційного навантаження на викладачів. Саме організаційний процес передбачає оперування
певною інформацією та відповідає за її систематизацію і розподілення між окремими
викладачами, інтернами, навчальними групами та потоками.
Ми здійснили розподіл такої інформації за призначенням та часовою актуальністю на типи: поточна чи цілеспрямована (ПЦІ) – актуальна протягом короткого
проміжку часу; тимчасово статична (ТСІ) – є актуальною та постійною лише для
інтернів конкретного навчального циклу; загальна умовно постійна інформація (ЗПІ)
– актуальна для інтернів будь-якого навчального циклу.
ПЦІ стосується лише організаційного процесу та передбачає подачу інформації
конкретному інтерну або конкретній групі інтернів. Сюди відносять інформацію, з
якою провізор-інтерн має ознайомитися протягом кількох діб. Наприклад, розпорядження щодо проведення чи перенесення певних заходів; зміна розкладу навчання,
місця його проведення та ін.
Цей тип інформації має передбачати використання двостороннього зв’язку. Традиційно для безпосереднього контакту куратора з кожним провізором-інтерном
використовують мобільний зв’язок. Під час опитування провізорів-інтернів трьох
останніх навчальних циклів (2016–2017 рр.) встановлено, що всі вони повсякденно
користуються смартфонами. Відповідно було прийнято рішення щодо впровадження
використання програм, які забезпечують груповий зв’язок на цих пристроях незалежно від їх операційних систем. Під час обрання програм ми використовували такі
критерії: доступність використання, наявність двостороннього голосового зв’язку,
можливість створення індивідуальних і групових чатів, доступний інтерфейс. На сьогодні із загальнопоширених програм таким вимогам відповідають Viber, messenger,
Whatsapp, ISQ, Skype.
У процесі швидкого розвитку ЦІТ самі програми та умови їх використання можуть змінюватися. Тому на початку кожного навчального циклу проводиться спільне усне обговорення куратора з інтернами, яку з програм доцільно використовувати
саме на цьому циклі навчання. У спільно обраній програмі створюється єдиний чат
на курс та чат на кожен потік, за допомогою яких куратором подається актуальна
ПЦІ. Також у чаті провізори-інтерни можуть уточнити у куратора або обговорити з
ним питання та ситуації, які виникають.
Подача ТСІ передбачає постійний доступ до неї провізорів-інтернів, є умовно
постійною та стосується лише конкретного навчального циклу. До такого типу інформації можна віднести: відомості про куратора циклу, місце проведення занять та
періоди навчання, дати складання заліків та екзаменів, проведення конференцій чи
інших науково-навчальних, практичних та виховних заходів. Проведене нами анкетування свідчить, що соціальні мережі Facebook, ВКонтакте та Однокласники використовують 60%, 50% та менше 2% інтернів. Окрім цього респонденти для ТСІ
використовують чатові програми – Viber (21%) та Skype (12%). На основі одержаних
результатів ми розміщуємо ТСІ на сайті кафедри та публічних сторінках кафедри у
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соціальних мережах Facebook та ВКонтакте. Слід зазначити, що одержані дані значно відрізняються від результатів проведеного у 2015 р. дослідження [1].
ЗПІ з року в рік майже не змінюється, тому розміщується лише на сайті кафедри.
Завдяки цьому вона завжди доступна до перегляду інтернам та студентам випускних
курсів фармацевтичного факультету. До ЗПІ можна віднести:
– покроковий опис процесів підготовки та подачі документів, які необхідні для
реєстрації на навчання в інтернатурі та які можуть використовуватися у процесі самого навчання;
– інформацію про суміжні дисципліни, адреси та місцезнаходження кафедр, де
проходить навчання;
– часові терміни навчання очного та заочного циклів: на базі стажування; на профільних та суміжних кафедрах; у формі самопідготовки;
– опис та взірець ведення журналу обліку роботи провізора-інтерна;
– переліки тем рефератів та тем, що виносяться на самопідготовку;
– інформаційні матеріали, які підготовлені викладачами кафедри;
– гіперпосилання на зовнішні інформаційні ресурси, які надають профільну актуальну фармацевтичну інформацію.
У разі зміни ЗПІ здійснюється її редагування на сторінках сайту, а повідомлення
про це подається у соціальних мережах і/або чатових програмах.
Для оптимізації процесів навчання провізорів-інтернів на кафедрі була використана загальнодоступна можливість створювати сайти та розміщувати їх у просторах
інтернету. Макет сайту та його наповнення формується нами з допомогою вільного
програмного забезпечення Apache, PHP, JavaScript та Notepad++. Сайт кафедри розміщений на хостингах hostinger.com.ua та zzz.com.ua, які надають можливість його
оновлення шляхом використання FTP (File Transfer Protocol), за адресами pharmosvita.
esy.es та pharmosvita.zzz.com.ua відповідно. Сайт забезпечує доступ до актуальної та
необхідної інформації у зручному для користувачів форматі, проте наповненими є
лише інформаційні блоки, які призначені для інтернів та про штат кафедри, а інформаційний блок гіперпосилань на корисні зовнішні інформаційні українські та міжнародні сервіси перебуває у процесі формування.
Все актуальнішими стають електронні видання, зокрема створюються вузькопрофільні інформаційні сайти, форуми, блоги, періодичні видання. Також створюються
сайти із рекламою або недостовірною інформацією. Тому наявна необхідність викладачам кафедри періодично здійснювати моніторинг просторів інтернету, оновлюючи
гіперпосилання на відповідній сторінці кафедри, які ведуть на корисні інформаційні
ресурси з коректною інформацією.
Також на кафедрі розроблено та впроваджено з використанням ЦІТ автоматизацію формування та перевірки тестових завдань (Фармацевтичний журнал, 2017, № 1,
С. 43–50), що використовується для здійснення контролю засвоєного під час самостійної роботі матеріалу.
Створення на кафедрі внутрішньої локальної мережі (LAN/Wi-Fi) надало можливість використання мережевих принтерів та сканерів, а також обміну файлами без
використання мережі Інтернет чи «флешок». Ця система також надає можливість
здійснювати показ презентацій (та ін.) із ПМЕП безпосередньо на проектор через
FiWi у режимі «трансляція екрана». Такий підхід був успішно апробований одним із
доповідачів 23-ї науково-практичної конференції «Реформи і напрями впровадження
реімбурсації в Україні та Європі», яка відбулася на базі кафедри для практикуючих
провізорів за спеціальностями «Загальна фармація» та «Організація і управління
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фармацією». Використання функції резервування для пристроїв IP-адрес у мережі
дало змогу автоматизувати процеси передачі інформації. Наприклад, можливість використовувати загальнодоступні каталоги реалізовується у вигляді підключення мережевих дисків, закладок чи ярликів.
Обмін файлами у локальній мережі здійснюється двома шляхами. Перший: на
одному з стаціонарних комп’ютерів створено загальнодоступний каталог, до якого
мають доступ усі під’єднані до мережі пристрої. Хтось із викладачів переміщує необхідні файли із свого комп’ютера/ПМЕП у цей каталог через WiFi/LAN-з’єднання,
а інший переміщує їх із цього каталогу на свій комп’ютер/ПМЕП. Другий шлях
надає можливість передачі файлів напряму із урахуванням захисту персональних
комп’ютерів та ПМЕП, використовуючи FTP. Для забезпечення цього методу на пристрої, куди мають бути переміщені файли, має бути встановлений FTP-сервер. Наприклад, для його реалізації на ПМЕП з операційною системою Android через Google
Play доцільно встановити безкоштовну програму FTP Server Ultimate. З її допомогою,
з дозволу власника ПМЕП, інші працівники зможуть переміщувати файли на його
ПМЕП.
Процес оптимізації використання цифрових технологій здійснюється і на рівні
університету, зокрема майже весь викладацько-професорський склад є учасником
пошукової системи Google Scholar [12], а надання університетом кафедрі доступу
до мережі Інтернет забезпечило можливість працювати з сервісом Google Docs [13].
Основна його перевага – спільний доступ та робота з документами із будь-якого стаціонарного комп’ютера чи ПМЕП незалежно від наявних на них операційних систем.
Недолік – необхідність наявності доступу до мережі Інтернет.
Одним із сервісів Google Docs, який активно використовують на кафедрі для організації НП провізорів-інтернів, є Google Forms. Із його допомогою нами реалізовано для провізорів-інтернів он-лайн реєстрацію. Це дало їм змогу самостійно подавати інформацію, яка використовується під час організації НП. Після ознайомлення на
сайті з переліком необхідної інформації вони, за поданим нижче посиланням, приступають до заповнення форми. За аналогічним методом нами реалізована форма
реєстрації до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3. Фармація». Одержані з неї
дані потрапляють у таблицю Google, яка відповідає стандартам центру тестування
[14]. Також із допомогою Google Forms можливе проведення опитувань провізорівінтернів та курсантів для наукових досліджень.
На сьогодні сервіс Google Docs викладачі кафедри використовують лише в забезпеченні організації НП, проте аналізується питання доцільності використання ЦІТ і
під час самого навчання [15, 16, 17, 18]. Google Docs також може використовуватися
і у разі спільної підготовки викладачами наукових статей або звітності щодо певної
діяльності кафедри для наукової чи навчальної частини університету. З такими документами викладачі можуть працювати навіть перебуваючи у відрядженні.
Ще одним запланованим нововведенням стало зазначення у навчальному посібнику для провізорів-інтернів «Організація і управління фармацією: юридичні, інформаційні та соціальні аспекти» в розділах, що стосуються формування заробітної
плати, крім традиційних посилань у текстовому форматі на законодавчі документи
зазначення URL у вигляді QR-кодів. Це усунуло необхідність цитування у посібнику
тексту законодавства, яке майже щороку змінюється. Натомість, провізори-інтерни,
відсканувавши з допомогою МПЕП QR-код, мають змогу ознайомитися в браузері з
текстом чинного закону, а розділ посібника не втрачає актуальності.
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Висновки
1. Оптимізація використання у НП ЦІТ сприяє самовдосконаленню викладачів,
надає їм можливість подавати необхідні для навчання матеріали у сучаснішій, доступнішій та зручнішій для опрацювання провізорами-інтернами формі. Це підвищує якість НП та наближає її до світових стандартів.
2. Підтримка використання сучасних стандартів ЦІТ в організації НП оптимізує
комунікаційні процеси між самими викладачами та з провізорами-інтернами.
3. Використання Google-форм дало змогу провізорам-інтернам самостійно подавати необхідну для організації навчального процесу інформацію у зручному для них
часі та місці, маючи поряд всі необхідні документи з даними.
4. Використання сервісів Google та локальної комп’ютерної мережі оптимізує
процеси спільного формування інформації чи обміну нею.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ ПРОВИЗОРОВ-ИНТЕРНОВ
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АННОТАЦИЯ
В современном образовательном процессе проблема применения инновационных
методов обучения остается одной из актуальных в педагогической и научно-исследовательской деятельности, а вопросы использования цифровых информационных
технологий и дистанционного образования требуют постоянного мониторинга и
тщательного изучения.
Целью работы было оптимизировать осуществление учебного процесса провизоров-интернов за счет освоения современных стандартов цифровых информационных
технологий, возможностей программного обеспечения и подходов к их использованию.
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Были проанализированы: процессы организации образования провизоров-интернов на кафедре ОЕФ, технологии лекарств и фармакоэкономики ФПДО ЛНМУ
им. Данила Галицкого; результаты анонимного анкетирования провизоров-интернов;
возможности коммуникационных программ для смартфонов.
Процесс организации обучения предполагает оперирование определенной информацией и отвечает за ее систематизацию, распределение между отдельными
преподавателями, интернами, учебными группами и потоками. Мы осуществили
распределение такой информации по назначению и временной актуальности на следующие типы: текущая или целенаправленная – актуальная в течение короткого промежутка времени, предусматривает подачу информации конкретному интерну или
группе интернов; временно статическая – является актуальной и постоянной только
для интернов конкретного учебного цикла; общая условно постоянная информация
– актуальная для интернов любого учебного цикла и из года в год почти не меняется.
Также мы проработали существующие формы подачи этой информации интернам,
оптимизировали и апробировали их. Основываясь на полученных данных, мы начали использовать: чатовые программы смартфонов (для текущей или целенаправленной и временно статической информации); страницы кафедры в социальных сетях
(для временно статической, общей условно постоянной информации); созданный
нами сайт кафедры pharmosvita.esy.es (для общей условно постоянной информации).
Также, в социальных сетях и/или чатовых программах подаются сообщение об изменении общей условно постоянной информации.
На основе проведенной работы на кафедре было оптимизировано использование
цифровых информационных технологий преподавателями. Один из основных ее результатов – качественное повышение уровня процессов коммуникации между преподавателями и провизорами-интернами.
Использование Google form позволило интернам самостоятельно подавать необходимую для организации учебного процесса информацию в удобном для них времени и месте, имея рядом все необходимые документы с данными.
Использование работниками кафедры сервисов Google и локальной компьютерной сети оптимизировало процессы совместного формирования информации и обмена ею. Оптимизация процессов оперирования информацией и автоматизация с помощью цифровых информационных технологий процессов ее получения позволили
уменьшить затраты времени на осуществление организации, подачу отчетностей,
суммарный объем информационной нагрузки на преподавателей в целом.
I. Yu. Revyatsky, Ya. O. Grynkiv, O. M. Zalis’ka
Danylo Halytsky Lviv National Medical University
OPTIMIZATION OF THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE
EDUCATIONAL PROCESS OF PHARMACISTS INTERNS
Key words: digital technologies, optimization, organization, educational process
ABSTRACT
In the modern educational process, the problem of applying innovative teaching
methods remains one of the most actual in pedagogical and research activities, and the
issues of the use of digital information technologies (DIT) and distance education require
constant monitoring and careful study.
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The aim of the work was to optimize the implementation of the educational process
(EP) of pharmacists-interns by mastering modern DIT standards, software capabilities and
approaches to their use.
Following processes were analyzed: the organization of education of pharmacistsinterns at the department of the OEF, the technology of medicines and pharmacoeconomics
of the Postgraduate Faculty Danylo Halytsky Lviv national medical university; Results
of anonymous questionnaires of pharmacists-interns; The possibilities of communication
programs for smartphones.
The process of o organization education involves the operation of certain information
and is responsible for its systematization, distribution between teachers, interns, study
groups and streams. We implemented the distribution of such information for the purpose
and temporary relevance to the following types: current or targeted (CTI) – relevant for a
short period of time, provides for the submission of information to a particular intern or
group of interns; Temporarily static (TSI) – is current and permanent only for interns of
a specific training cycle; General conditionally constant information (GCI) – relevant for
interns of any training cycle and from year to year almost does not change. We also worked
out the existing forms of submitting this information to interns, optimized and tested them.
Based on the received data, we began to use: chat programs of smartphones (for the CTI
and the TSI); Pages of the department in social networks (for TSI, GCI); the site of the
department pharmosvita.esy.es (for GCI) created by us. Also, we give in social networks
and/or chat programs, a message about the change in GCI.
Based on the work done, the department optimized the use of DIT by teachers. One of
its main results is a qualitative increase in the level of communication processes between
teachers and pharmacists-interns.
The use of Google form allowed to interns to independently submit the information
necessary for the organization of the EP at the time and place convenient for them, having
all the necessary documents with data nearby.
Using by teachers of the Department of Google services and local computer network
optimized the processes of joint formation and exchange of information. Optimizing the
processes of operating information and automating the processes of obtaining it with the
help of DIT made it possible to reduce the time spent on the organization, reporting, and
the total amount of information load on teachers as a whole.

Електронна адреса для листування з авторами: iwan.revyatskyy@gmail.com
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СИНТЕЗ ТА АНАЛІЗ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК

УДК 547.792'367-116
О. А. БІГДАН, канд. фарм. наук, В. В. ПАРЧЕНКО, д-р фарм. наук, проф.
Запорізький державний медичний університет
СИНТЕЗ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕЯКИХ ПОХІДНИХ
5-(3-ФТОРФЕНІЛ)-4-МЕТИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ТІОЛУ
Ключові слова: S-алкілпохідні 5-(3-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-триазол-3-тіолу, синтез, фізико-хімічні властивості, перетворення
O. A. BIHDAN, V. V. PARCHENKO
Zaporizhzhia State Medical University
SYNTHESIS AND PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES OF SOME
5-(3-FLUOROPHENYL)-4-METHYL-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL DERIVATIVES
Key words: S-alkylderivatives, 5-(3-fluorophenyl)-4-methyl-1,2,4-triazole-3-thiols, synthesis,
physical-chemical properties, transformations

Гетероциклічна система 1,2,4-триазолу протягом багатьох десятиліть залишається об’єктом пильної уваги науковців різних напрямів досліджень. Цей факт має
аргументоване пояснення завдяки наявності у зазначеного гетероциклу широкого
спектра властивостей, які приваблюють різних учених. Перш за все, це низька
токсичність самої системи 1,2,4-триазолу та різних її похідних [1], по-друге, наявність різноманітних видів біологічної активності у заміщених 1,2,4-триазолу [2], а
присутність у молекулах похідних 1,2,4-триазолу багатьох реакційних центрів дає
змогу модифікувати їх за бажанням науковців [3].
Безумовно, дослідженнями системи 1,2,4-триазолу займаються учені практично у всьому світі, але найбільшої уваги заслуговують досягнення вітчизняних
учених, яким вдалося, починаючи із самого початку, зареєструвати в Україні нові
оригінальні лікарські препарати. Не викликає жодних сумнівів і набуває популярності серед дослідників оригінальна спроба поєднання різних типових «фрагментів-фармакофорів» із ядром 1,2,4-триазолу [4, 5].
Подібним чином утворено багато нових перспективних речовин [6]. У зв’язку з
цим, питання дослідження властивостей сполук, утворених за рахунок поєднання
1,2,4-триазолу зі саме фторфенільними замісниками, залишаються своєчасними,
актуальними, мають теоретичну і практичну значущість.
Таким чином, метою нашої роботи було синтезувати та дослідити ряд нових
5-(3-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-триазол-3-тіолів за атомом сульфуру, вивчити фізико-хімічні властивості неописаних раніше сполук.
Матеріали та методи дослідження
Хімічні назви сполук наведено згідно з номенклатурою IUPAC (1979 рік) і
рекомендаціями IUPAC (1993 рік). Дослідження фізико-хімічних властивостей
одержаних сполук здійснювали згідно з методами, які наведено у Державній
фармакопеї України. Температуру плавлення визначали на автоматичному приладі для визначення температури плавлення OptiMelt Stanford Research Systems
MPA100 (США). Елементний склад нових сполук було встановлено на елементному аналізаторі Elementar Vario L cube (CHNS) (стандарт – сульфаніламід).
Дані елементного аналізу відповідають розрахованим. 1H-ЯМР-спектри сполук
записано за допомогою спектрометра «Mercury 400», розчинник – DMSO-d6,
© О. А. Бігдан, В. В. Парченко, 2017
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внутрішній стандарт – тетраметилсилан (TMS), і розшифровували за допомогою комп’ютерної програми SpinWorks. Хромато-мас-спектри реєстрували на
спектрометрі Agilent 6890N/5973N/FID (Agilent Technologies) із мікропотоковим перемикачем Діна. Колонка № 1 – кварцова капілярна НР-5MS 0,25 мм х
30 м, вихід колонки під’єднано до детектора іонізації в полум’ї, № 2 – кварцова капілярна DB-17MS 0,25 мм х 30 м, кінець колонки безпосередньо входить у
мас-спектрометр. Температура інжектора – 250 °С, інтерфейса мас-спектрометра
(Transfer line ) – 280 °С, джерела іонів – 230 °С, квадруполя – 150 °С. Режим іонізації – електронний удар, енергія електронів – 70 еВ, напруга електропомножувача – на 200 В більше, ніж при Autotune (автоматична настройка шкали
мас). Діапазон сканування 40–750 а. о. м., поріг – 110, швидкість сканування –
2,11 скан/сек. Режим програмування температури термостата: 70 °С – 2 хв, потім
підйом до 210 °С зі швидкістю 45 °С/аб, потім підйом до 310 °С зі швидкістю –
06 °С/аб та витримування за цієї температури 18,22 хв. Тиск газу-носія (гелію) на
вході в першу колонку – 26,00 psi, другу – 19,30 psi.
Результати дослідження та обговорення
Синтез здійснювали методом алкілування з подальшим отриманням нижченаведених сполук. Раніше відмічалося, що вихідною речовиною багатьох фторфенілпохідних 1,2,4-триазол-3-тіолів може бути гідразид 3-фторфенілбензойної
кислоти. У цьому разу як вихідну сполуку ми використали саме цю речовину,
перетворюючи яку за загальновідомою методикою, було одержано сполуку 1
(рис. 1).

Рис. 1. Синтез 5-(3-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-триазол-3-тіолів
Слід зазначити, що 5-(3-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-триазол-3-тіол (1, рис. 1) являє
собою індивідуальну кристалічну речовину білого кольору, яка розчинна в органічних розчинниках та нерозчинна у воді. Для проведення аналізу вона очищена перекристалізацією з ізопропанолу.
У подальшому ми вважали за доцільне одержати ряд нових 3-алкілтіо-5-(3фторфеніл)-4-метил-1,2,4-триазолів. Як алкілуючі агенти ми використовували ряд
відповідних бромалканів (рис. 2). Реакцію виконували за загальновідомою методикою.
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Рис. 2. Синтез 3-алкілтіо-5-(3-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-триазолів
Одержані при цьому 3-алкілтіо-5-(3-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-триазоли являють
індивідуальні кристалічні речовини білого (2, 4–9), світло-жовтого (3) кольору, які
розчинні в органічних розчинниках та нерозчинні у воді. Після перекристалізації із
суміші метанол–вода 2:1, сполуки (2–9, рис. 2) було піддано фізико-хімічним випробуванням.
Наступним етапом нашої роботи було дослідити взаємодію 5-(3-фторфеніл)-4метил-1,2,4-триазол-3-тіолу з дибромпропаном та дибромбутаном (рис. 3). У цьому
разі реакцію алкілування здійснювали за відомою методикою. Але для проходження
реакції в еквімолекулярних співвідношеннях потрібно було додавати подвійний надлишок вихідної сполуки 1 та натрій гідроксиду (рис. 3).

Рис. 3. Синтез 1,4-біс((5-(3-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)пропану
та 1,4-біс((5-(3-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)бутану
За результатами експерименту одержано дві неописані раніше у літературі індивідуальні сполуки (10, 11, рис. 3) білого кольору, розчинні в органічних розчинниках
та нерозчинні у воді. Процес кристалізації здійснено у середовищі ізопропанолу.
Вихід продукту реакції 1,4-біс((5-(3-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)
пропану (10, рис. 3) становить 75%. Тпл = 162–164 °С. Знайдено, %: С – 54,46; H –
4,37; N – 18,41; S – 13,79. C21H20F2N6S2. Розраховано, %: С – 55,00; H – 4,40; N – 18,33;
S – 13,99. Вихід продукту реакції 1,4-біс((5-(3-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-триазол-3іл)тіо)бутану (11, рис. 3) становить 70%. Тпл = 159–161 °С. Знайдено, %: С – 55,63;
H – 4,65; N – 17,84; S – 13,61. C22H22F2N6S2. Розраховано, %: С – 55,91; H – 4,69; N
– 17,78; S – 13,57.
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Використовуючи комплексний підхід із застосуванням сучасних фізико-хімічних методів аналізу, підтверджено будову 5-(3-фторфеніл)-4-метил-1,2,4триазол-3-тіолу (1), 3-алкілтіо-5-(3-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-триазолів (2–9),
1,4-біс((5-(3-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)пропану (10) та 1,4-біс((5-(3фторфеніл)-4-метил-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)бутану (11).
Таблиця 1
Фізико-хімічні константи 3-алкілтіо-5-(3-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-триазолів
N

N

S

N

R1

CH3

F
Сполука

R1

Тпл, оС

Брутто-формула

Вихід, %

1

H

151–153

C9H8FN3S

88

2

C3H7

84–86

C12H14FN3S

63

3

C4H9

51–53

C13H16FN3S

71

4

C5H11

62-64

C14H18FN3S

88

5

C6H13

63–65

C15H20FN3S

87

6

C7H15

77–79

C16H22FN3S

94

7

C8H17

72–74

C17H24FN3S

86

8

C9H19

80–82

C18H26FN3S

92

9

C10H21

74–76

C19H28FN3S

90

Продовження табл. 1
Сполука

Знайдено, %

Обчислено, %

C

H

N

S

C

H

N

S

1

51,41

3,88

19,88

15,40

51,66

3,85

20,08

15,32

2

57,21

5,55

16,74

12,71

57,35

5,61

16,72

12,76

3

58,88

6,07

15,83

12,03

58,84

6,08

15,84

12,08

4

59,94

6,52

15,01

11,44

60,19

6,49

15,04

11,48

5

61,33

6,92

14,33

10,97

61,40

6,87

14,32

10,93

6

62,25

7,19

13,66

10,44

62,51

7,21

13,67

10,43

7

63,53

7,50

13,09

10,02

63,52

7,53

13,07

9,97

8

64,39

7,77

12,55

9,59

64,44

7,81

12,53

9,56

9

65,31

8,08

12,05

9,16

65,29

8,07

12,02

9,17
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Таблиця 2
Константи 1H-ЯМР-спектрів 5-(3-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-триазол-3-тіолу
(1), 3-алкілтіо-5-(3-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-триазолів (2–9), 1,4-біс((5(3-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)пропану (10) та 1,4-біс((5-(3фторфеніл)-4-метил-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)бутану (11)
№ сполуки

H-ЯМР, DMSO-d6, δ ppm

1

1

3,47 (s, 3H, CH3), 7,35 (m, 1H, Ar-H), 7,53 (m, 3H, Ar-H), 13,89 (s, 1H,
SH)

2

0,99 (t, 3H, CH3), 1,70 (m, 2H, CH2), 3,13 (t, 2H, CH2), 3,59 (s, 3H, CH3),
7,36 (m, 1H, Ar-H), 7,55 (m, 3H, Ar-H)

3

0,87 (t, 3H, CH3), 1,39 (m, 2H, CH2), 1,61 (m, 2H, CH2), 3,14 (t, 2H,
CH2), 3,59 (s, 3H, CH3), 7,36 (m, 1H, Ar-H), 7,54 (m, 3H, Ar-H)

4

0,84 (t, 3H, CH3), 1,31 (m, 4H, CH2), 1,66 (m, 2H, CH2), 3,14 (t, 2H,
CH2), 3,58 (s, 3H, CH3), 7,35 (m, 1H, Ar-H), 7,54 (m, 3H, Ar-H)

5

0,83 (t, 3H, CH3), 1,24 (m, 4H, CH2), 1,38 (m, 2H, CH2), 1,67 (m, 2H,
CH2), 3,14 (t, 2H, CH2), 3,59 (s, 3H, CH3), 7,35 (m, 1H, Ar-H), 7,55 (m,
3H, Ar-H)

6

0,83 (t, 3H, CH3), 1,24 (m, 6H, CH2), 1,36 (m, 2H, CH2), 1,66 (m, 2H,
CH2), 3,14 (t, 2H, CH2), 3,59 (s, 3H, CH3), 7,35 (m, 1H, Ar-H), 7,54 (m,
3H, Ar-H)

7

0,83 (t, 3H, CH3), 1,24 (m, 8H, CH2), 1,36 (m, 2H, CH2), 1,66 (m, 2H,
CH2), 3,14 (t, 2H, CH2), 3,59 (s, 3H, CH3), 7,35 (m, 1H, Ar-H), 7,55 (m,
3H, Ar-H)

8

0,81 (t, 3H, CH3), 1,22 (m, 10H, CH2), 1,31 (m, 2H, CH2), 1,66 (m, 2H,
CH2), 3,13 (t, 2H, CH2), 3,59 (s, 3H, CH3), 7,34 (m, 1H, Ar-H), 7,55 (m,
3H, Ar-H)

9

0,81 (t, 3H, CH3), 1,21 (m, 12H, CH2), 1,36 (m, 2H, CH2), 1,66 (m, 2H,
CH2), 3,13 (t, 2H, CH2), 3,59 (s, 3H, CH3), 7,34 (m, 1H, Ar-H), 7,54 (m,
3H, Ar-H)

10

2,12 (m, 2H, CH2), 3,26 (t, 4H, CH2), 3,61 (t, 6H, CH3), 7,35 (m, 2H, ArH), 7,54 (m, 6H, Ar-H)

11

1,83 (t, 4H, CH2), 3,19 (t, 4H, CH2), 3,59 (s, 6H, CH3), 7,39 (m, 2H, ArH), 7,54 (m, 6H, Ar-H)

Продовжуючи аналізувати константи 1Н-ЯМР-спектрів синтезованих речовин
(1–11), слід зазначити чіткі відмінності у сигналах протонів сполук різних класів.
Так, спектр сполуки 5-(3-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-триазол-3-тіолу (1, рис. 4) характеризується трипротонним синглетом метильної групи 1,2,4-триазолового ядра
за 3,47 м. ч. Протони 3-фторфенільного радикала проявляються у вигляді двох поширених двопротонних мультиплетів за 7,35 м. ч. та 7,53 м. ч., а протон –SH-групи
проявляється у слабкому полі як однопротонний сиглет за 13,89 м. ч.
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Рис. 4. 1Н-ЯМР-спектр 5-(3-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-триазол-3-тіолу (1)
Структуру 3-пропілтіо-5-(3-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-триазолу (2, рис. 5) також
підтверджено даними 1Н-ЯМР-спектроскопії. Так, на ЯМР-спектрі наявні характерні
сигнали протонів н-пропільного фрагмента у вигляді двох двопротонних триплетів
(-CH2-груп) за 1,70 та 3,13 м. ч. та одного трипротоного триплету метильної групи
– 0,99 м. ч. Важливим є той факт, що на спектрі не реєструється вищезазначений
однопротонний сиглет –SH-групи, а це, в свою чергу, вказує на однозначний перебіг
реакції алкілування.

Рис. 5. 1Н-ЯМР-спектр 3-пропілтіо-5-(3-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-триазолу (2)
У подальшому утворення саме 1,4-біс((5-(3-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-триазол-3іл)тіо)пропану (10, рис. 6.) підтверджено даними ЯМР-спектрів. На спектрі сполуки
10 відсутні сигнали однопротонних сиглетів –SH групи (12,0–14,0 м. ч.), натомість
реєструються протони трьох метиленових груп (н-пропільний фрагмент) у вигляді
двопротонного мультиплету при 2,12 м. ч. та двох екранованих двопротонних триплетів при 3,26 м. ч.
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Рис. 6. 1Н-ЯМР-спектр 1,4-біс((5-(3-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)
пропану (10)
Індивідуальність синтезованих сполук (1–11) підтверджено хроматографічно,
константи піків псевдомолекулярних йонів синтезованих сполук співпадають із розрахованими значеннями молекулярних мас (табл. 3).
Таблиця 3
Константи піків псевдомолекулярних іонів 5-(3-фторфеніл)-4-метил1,2,4-триазол-3-тіолу (1), 3-алкілтіо-5-(3-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-триазолів
(2–9), 1,4-біс((5-(3-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)пропану (10) та
1,4-біс((5-(3-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)бутану (11)
Точна маса

[МН] m/z

1

№ сполуки

209

210

2

251

252

3

265

266

4

279

280

5

293

294

6

307

308

7

321

322

8

335

336

9

349

350

10

458

459

11

472

473

Висновки
1. Вперше синтезовано 5-(3-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-триазол-3-тіол, який у
подальшому було використано як вихідну сполуку під час синтезу нових 3-алкілтіо5-(3-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-триазолів,
1,4-біс((5-(3-фторфеніл)-4-метил-1,2,4триазол-3-іл)тіо)пропану та 1,4-біс((5-(3-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)
бутану.
2. Комплексними фізико-хімічними методами аналізу підтверджено будову синтезованих сполук, а їхню індивідуальність доведено хроматографічно.
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СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ
ПРОИЗВОДНЫХ 5-(3-ФТОРФЕНИЛ)-4-МЕТИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ТИОЛОВ
Ключевые слова: S-алкилпроизводные 5-(3-фторфенил)-4-метил-1,2,4-триазол-3тиола, синтез, физико-химические свойства, превращения
АННОТАЦИЯ
Исследованиями системы 1,2,4-триазола занимаются ученые практически во
всем мире, но наибольшего внимания заслуживают достижения отечественных
ученых, которым удалось, начиная с самого начала, зарегистрировать в Украине
новые оригинальные лекарственные препараты. Не вызывает сомнений и приобретает популярность среди исследователей оригинальная попытка сочетания различных
типовых «фрагментов–фармакофоров» с ядром 1,2,4-триазола.
Цель нашей работы – синтезировать и исследовать ряд новых 5-(3-фторфенил)4-метил-1,2,4-триазол-3-тиолов по атому серы, изучить физико-химические свойства
неописанных ранее соединений.
Химические названия соединений приведены согласно номенклатуре IUPAC
(1979 год) и рекомендациям IUPAC (1993 год). Исследования физико-химических
свойств полученных соединений проводили согласно методам, которые приведены
в Государственной фармакопее Украины. Температуру плавления определяли на автоматическом приборе для определения температуры плавления OptiMelt Stanford
Research Systems MPA100 (производство США). Элементный состав новых соединений был установлен на элементном анализаторе Elementar Vario L cube (CHNS) (стандарт ‒ сульфаниламид). Данные элементного анализа соответствуют рассчитанным.
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Н-ЯМР-спектры соединений были записаны с помощью спектрометра «Mercury
400», растворитель ‒ DMSO-d6, внутренний стандарт ‒ тетраметилсилан (TMS), и
расшифровывали с помощью компьютерной программы SpinWorks. Хромато-массспектры регистрировали на спектрометре Agilent 6890N/5973N/FID производства
Agilent Technologies с микропотоковым переключателем Дина.
По результатам эксперимента получены одиннадцать неописанных ранее в литературе индивидуальных соединений светло-желтого и белого цвета, растворимые в
органических растворителях и нерастворимые в воде. Процесс кристаллизации осуществляли в среде изопропанола.
Используя комплексный подход с применением современных физико-химических
методов анализа, подтверждено строение 5-(3-фторфенил)-4-метил-1,2,4-триазол-3тиола, 3-алкилтио-5-(3-фторфенил)-4-метил-1,2,4-триазола, 1,4-бис((5-(3-фторфенил)4-метил-1,2,4-триазол-3-ил)тио)пропана и 1,4-бис((5-(3-фторфенил)-4-метил-1,2,4триазол-3-ил)тио)бутана.
Индивидуальность синтезированных соединений подтверждена хроматографически, константы пиков псевдомолекулярних ионов синтезированных соединений
совпадают с вычисленными значениями молекулярных масс.
Нами впервые синтезирован 5-(3-фторфенил)-4-метил-1,2,4-триазол-3-тиол,
который в дальнейшем был использован в качестве исходного соединения при
синтезе новых 3-алкилтио-5-(3-фторфенил)-4-метил-1,2,4-триазола, 1,4-бис((5-(3фторфенил)-4-метил-1,2,4-триазол-3-ил)тио)пропана и 1,4-бис((5-(3-фторфенил)4-метил-1,2,4-триазол-3-ил)тио)бутана.
Комплексными
физико-химическими
методами анализа подтверждено строение синтезированных соединений, а их индивидуальность доказана хроматографически.

1

O. A. Bihdan, V. V. Parchenko
Zaporizhzhia State Medical University
SYNTHESIS AND PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES OF SOME
5-(3-FLUOROPHENYL)-4-METHYL-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL DERIVATIVES
Key words: S-alkylderivatives, 5-(3-fluorophenyl)-4-methyl-1,2,4-triazole-3-thiols,
synthesis, physical-chemical properties, transformations
ABSTRACT
There are engaged scientists practically from all over the world to the 1,2,4-triazole
system research but the greatest attention deserve the achievements of domestic scientists
who managed from the very beginning to register new original medicines in Ukraine.
There is no doubt that the original attempt of combining various typical fragments with the
nucleus of 1,2,4-triazole is gaining popularity among researchers.
The purpose of our work was to synthesized and investigate a row of new
5-(3-fluorophenyl)-4-methyl-1,2,4-triazole-3-thiols by a Sulfur atom, to study the physicalchemical properties of previously unsubscribed compounds.
The chemical names of the compounds are given in accordance with the IUPAC
nomenclature (1979) and the IUPAC recommendations (1993). Investigations of the
physical-chemical properties of the obtained compounds were carried out according to the
methods which are given in the State Pharmacopoeia of Ukraine. The melting point was
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determined on an automatic device for determining the melting point OptiMelt Stanford
Research Systems MPA100 (USA). The elemental structure of the new compounds
was established on the element analyzer Elementar Vario L cube (CHNS) (standard
– sulfanilamide). The data of elemental analysis correspond to the calculated. The 1Н
NMR-spectra of the compounds were recorded using a «Mercury 400» spectrometer, the
solvent DMSO-d6, the internal standard – tetramethylsilane (TMS) and decrypted using
the SpinWorks computer program. Chromate-mass spectra were recorded on an Agilent
6890N/5973N/FID spectrometer produced by Agilent Technologies with a Dean microflow
switch.
By the experiment results there were obtained eleven previously unidentified individual
compounds light yellow and white color which are soluble in organic solvents and insoluble
in water. The crystallization process was carried out in isopropanol.
Using a complex approach with the use of modern physical-chemical methods of
analysis we confirmed the structure of 5-(3-fluorophenyl)-4-methyl-1,2,4-triazole-3-thiol,
3-alkylthio-5-(3-fluorophenyl)-4-methyl-1,2,4-triazole,
1,4-bis((5-(3-fluorophenyl)-4methyl-1,2,4-triazole-3-yl)thio)propane and 1,4-bis((5-(3-fluorophenyl)-4-methyl-1,2,4triazole-3-yl)thio)butane.
The individuality of the synthesized compounds was confirmed chromatographically,
the constants peaks of the pseudo molecular ions of the synthesized compounds coincide
with the calculated values of the molecular masses.
We first synthesized 5-(3-fluorophenyl)-4-methyl-1,2,4-triazol-3-thiol which was
further used as a starting material in the synthesis of new 3-alkylthio-5-(3-fluorophenyl)-4methyl-1,2,4-triazole, 1,4-bis((5-(3-fluorophenyl)-4-methyl-1,2,4-triazol-3-yl)thio)propane
and 1,4-bis((5-(3-fluorophenyl)-4-methyl-1,2,4-triazol-3-yl)thio)butane. Complex physicalchemical methods of analysis confirmed the structure of synthesized compounds.
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СИНТЕЗ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 2-(4-R-5-(ТІОФЕН-2ІЛМЕТИЛ)-4Н-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ІЛТІО)АЦЕТАТНИХ КИСЛОТ ТА ЇХ
СОЛЕЙ
Ключові слова:1,2,4-триазол, солі, тіофен, синтез, хромато-мас-спектри,
1
H-ЯМР-спектроскопія
O. A. SUHAK, О. I. PANASENKO, Ye. G. KNYSH
Zaporizhzhia State Medical University
SYNTHESIS, PHYSIC AND CHEMICAL PROPERTIES OF 2-(4-R-5-(THIOPHENE-2YLMETHYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-YLTHIO)ACETATE ACIDS AND THEIR SALTS
Key words: 1,2,4-triazole, salt, thiophene, synthesis, chromato-mass-spectra,
1
H-NMR-spectroscopy

Одним з напрямів пошуку нових лікарських субстанцій є синтез біологічно активних речовин на основі гетероциклічних сполук, що є фрагментами лікарських
препаратів, які використовують у медичній практиці та сільському господарстві.
Створення нових високоефективних та малотоксичних лікарських засобів є одним із актуальних завдань сучасної фармацевтичної промисловості України.
За останні десятиліття хімія класу похідних 1,2,4-триазолу набула значного розвитку. Це пов’язано з широким спектром їхніх фармакологічних властивостей, із низькою токсичністю та наявністю біологічної активності у цього класу сполук. Відомо,
що гетероциклічна система 1,2,4-триазолу є основою багатьох синтетичних лікарських засобів. Особливу зацікавленість у цьому плані викликають 2-(4-R-5-(тіофен2-ілметил)-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетатні кислоти та їхні солі [2, 4, 5, 6, 7].
Ґрунтуючись на вищенаведеному, з метою розширення арсеналу біологічно активних речовин та зважаючи на їхню потенційну фармакологічну активність, об’єктами
досліджень обрано не описані раніше в літературі 2-(4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4Н1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетатні кислоти та їхні солі.
Тому метою роботи був синтез 2-(4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4Н-1,2,4-триазол-3іл)ацетатних кислот та їхніх солей, а також підтвердження будови одержаних речовин.
Матеріали та методи дослідження
Дослідження фізико-хімічних властивостей синтезованих речовин здійснювали
згідно з методами, які наведено у Державній фармакопеї України [1]. Температуру
плавлення визначали на автоматичному приладі для визначення температури плавлення OptiMelt Stanford Research Systems MPA100 (США). Елементний склад сполук
встановлено на елементному аналізаторі Elementar Vario L cube (CHNS) (стандарт
– сульфаніламід). Хромато-мас-спектральні дослідження виконували на газорідинному хроматографі Agilent 1260 Infinity HPLC із обладнаним мас-спектрометром Agilent
6120 (іонізація в електроспреї – ESI), 1Н-ЯМР-спектри реєстрували на спектрометрі
Mercury 400, розчинник ‒ DMSO-D6, внутрішній стандарт – тетраметилсилан, спектри розшифровували за допомогою комп’ютерної програми ADVASP143. ІЧ-спектри
було знято на модулі ALPHA-T Bruker ALPHA FT-IR (Bruker optics, Німмечина).
© Колектив авторів, 2017
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Результати дослідження та обговорення
Синтезовано 2-(4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетатні кислоти взаємодією 4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4H-1,2,4-триазол-3-тіонів (де R – метил,
етил, феніл) із монохлорацетатною кислотою в середовищі і-пропілового спирта в
присутності еквівалентної кількості лугу (рис. 1).

де R – метил, етил, феніл
Рис. 1. Схема синтезу 2-(4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)
ацетатних кислот
Експериментальна частина
2-(4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетатних кислот (I a,
I b, I c).
А. До розчину 0,01 моль 4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4H-1,2,4-триазол-3-тіолу в
50 мл і-пропілового спирта додають 0,01 моль NaOH відповідно. Суміш нагрівають
до розчинення осаду, поступово додають 0,01 моль монохлорацетатної кислоти. Реакційну суміш кип’ятять упродовж 4 год. Додають 50 мл очищеної води, випадає
осад, який відфільтровують та промивають діетиловим етером, висушують.
У результаті виконаних досліджень було вивчено фізико-хімічні константи
2-(4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетатних кислот, які наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Фізико-хімічні константи
2-(4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетатних кислот

Сполука

R

Бруттоформула

Tпл, 0C

Розраховано/
знайдено, %

Вихід, %

Ia

CH3

C10H11N3O2S2

150–152

87,16

Ib

C2H5

C11H13N3O2S2

180–182

62,67

Ic

C6H5

C15H13N3O2S2

190–192

60,60

C

H

N

S

44,59
44,68
46,63
46,72
54,36
54,47

4,12
4,11
4,62
4,61
3,95
3,94

15,60
15,63
14,83
14,86
12,68
12,71

23,81
23,76
22,63
22,58
19,35
19,31
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Солі 2-(4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетатних кислот
(сполуки II a–II x )
А. До розчину 0,01 моль 2-(4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)
ацетатної кислоти в 30 мл метанолу додають 0,01 моль морфоліну або диметиламіну або моноетаноламіну або піперидину відповідно, нагрівають на водяній бані до
розчинення осаду. Випаровують. Промивають діетиловим етером, висушують, перекристалізовують із метанолу. Одержують речовини II e–h, II m–p, II u–x.
Б. До розчину 0,01 моль 2-(4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)
ацетатної кислоти в 30 мл води додають 0,01 моль NaOH. Розчиняють за нагрівання
та додають 0,005 моль ZnSO4 або CuSO4. Осад, що утворився, відфільтровують та
промивають водою, висушують, одержують речовини II a, II b, II i, II j, II q, II r.
В. До розчину 0,01 моль 2-(4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)
ацетатої кислоти в 30 мл води додають 0,01 моль NaOH або KOH. Розчин підігрівають на водяній бані до повного розчинення осаду, випаровують та перекристалізовують із метанолу, одержують речовини II c, II d, II k, II l, II s, II t.
У ході дослідження вивчено фізико-хімічні константи солей 2-(4-R-5-(тіофен-2ілметил)-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетатних кислот, які наведено в табл. 2.
Таблиця 2
Фізико-хімічні константи
солей 2-(4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетатних кислот

Сполука

R

R1

Бруттоформула

Tпл, 0C

Вихід,
%

Розраховано/
знайдено, %
C

H

N

S

39,90
39,98
40,02
40,10
39,07
39,15
41,23
40,32
43,98
44,07
43,62
43,71
50,82
50,93
47,17
47,27
41,94
42,03

3,35
3,34
3,36
3,35
3,28
3,27
3,46
3,45
5,37
5,36
5,49
5,48
5,26
5,25
5,66
5,65
3,84
3,83

13,96
14,00
14,00
14,03
13,67
13,70
14,42
14,45
18,65
18,69
16,96
17,00
15,81
15,84
15,72
15,75
13,34
13,37

21,30
21,26
21,37
21,33
20,86
20,82
22,01
21,96
21,35
21,31
19,41
19,37
18,09
18,05
17,99
17,95
20,36
20,32

II a

CH3

Zn2+

C20H20N6O4S4Zn

154‒156

60,20

II b

CH3

Cu2+

C20H20CuN6O4S4

185‒187

69,51

II c

CH3

K+

C10H10KN3O2S2

176‒178

71,66

II d

CH3

Na+

C10H10N3NaO2S2

222‒224

76,67

II e

CH3

Метиламін

C11H16N4O2S2

149‒150

63,33

II f

CH3

Моноетаноламін

C12H18N4O3S2

135‒137

60,77

II g

CH3

Піперидин

C15H22N4O2S2

132‒134

69,61

II h

CH3

Морфолін

C14H20N4O3S2

220‒222

76,60

II i

C2H5

Zn2+

C22H24N6O4S4Zn

180‒182

70,22

II j

C2H5

Cu2+

C22H24CuN6O4S4

210‒212

84,83

42,06
42,15

3,85
3,84

13,38 20,41
13,41 20,37

II k

C2H5

K+

C11H12KN3O2S2

170–172

78,15

41,10
41,19

3,76
3,75

13,07 19,95
13,10 19,91
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Продовження табл. 2
Сполука

R

R1

Бруттоформула

Tпл, 0C

Вихід,
%

II l

C2H5

Na+

C11H12N3NaO2S2

179‒181

II m

C2H5

Метиламін

C12H18N4O2S2

II n

C2H5

Моноетаноламін

II o

C2H5

II p

Розраховано/
знайдено, %
C

H

N

S

65,31

43,27
43,36

3,96
3,95

13,76 21,00
13,79 20,96

136‒138

60,28

45,84
45,94

5,77
5,76

17,82 20,40
17,86 20,36

C13H20N4O3S2

130‒132

71,35

45,33
45,42

5,85
5,84

16,27 18,62
16,30 18,58

Піперидин

C16H24N4O2S2

120‒122

64,38

52,15
51,99

6,56
6,55

15,20 17,40
15,23 17,36

C2H5

Морфолін

C15H22N4O3S2

147‒149

66,61

48,63
48,73

5,99
5,98

15,12 17,31
15,15 17,28

II q

C6H5

Zn2+

C30H24N6O4S4Zn

160‒162

72,58

49,62
49,72

3,33
3,32

11,57 17,66
11,59 17,62

II r

C6H5

Cu2+

C30H24CuN6O4S4

162‒164

60,53

49,74
49,84

3,34
3,33

11,60 17,71
11,62 17,67

II s

C6H5

K+

C15H12KN3O2S2

170‒172

65,45

48,76
48,86

3,27
3,26

11,37 17,36
11,39 17,32

II t

C6H5

Na+

C15H12N3NaO2S2

189‒191

68,91

50,98
51,09

3,42
3,41

11,89 18,15
11,91 18,11

II u

C6H5

Метиламін

C16H18N4O2S2

96‒98

64,54

53,02
53,13

5,01
5,00

15,46 17,69
15,49 17,73

II v

C6H5

Моноетаноламін

C17H20N4O3S2

191‒193

63,89

52,02
52,13

5,14
5,13

14,27 16,34
14,30 16,30

II w

C6H5

Піперидин

C20H24N4O2S2

150‒152

69,92

57,67
57,79

5,81
5,80

13,45 15,39
13,48 15,36

II x

C6H5

Морфолін

C19H22N4O3S2

178‒180

61,74

54,53
54,65

5,30
5,29

13,39 15,32
13,42 15,29

Будову всіх синтезованих сполук підтверджено комплексним використанням сучасних фізико-хімічних методів аналізу: елементного, ІЧ-, 1Н-ЯМР-спектроскопії, а
їхню індивідуальність – методом ВЕРХ-МС [3].
У 1Н-ЯМР-спектрі 2-(4-фенол-5-(тіофен-2-ілметил)-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетатної кислоти (рис. 2) наявні сигнали метиленових груп, які реєструються в спектрі
у вигляді синглетів при 3,84 м. ч. (2Н) та 4,14 м. ч. (2Н), протони тіофенового циклу
фіксуються у вигляді дублета при 6,84 м. ч. (1Н), триплета при 7,19 (1Н), протони
фенільного замісника та протон тіофенового циклу екрануються при 7,58 м. ч. (6Н),
протон карбоксильної групи реєструється у вигляді синглета при 10,98 м. ч.

Рис. 2. 1Н-ЯМР-спектр 2-(4-фенол-5-(тіофен-2-ілметил)-4Н-1,2,4-триазол-3ілтіо)ацетатної кислоти (сполука I c)
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В ІЧ-спектрі сполуки 2-(4-феніл-5-(тіофен-2-ілметил)-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)
ацетатної кислоти (І с) наявні смуги коливань груп, характерних для ядра 1,2,4-триазолу: NH– у межах 3 400–3 100 см-1,–C=N– – 1 690–1 620 см-1. Також присутні смуги
коливань груп –С–S– за 691 см-1. Наявні смуги коливань, характерні для групи –СН2
у межах 1496,59 см-1 та групи –СOO-H– ‒ 1722,70 см-1 (рис. 3).

Рис. 3. ІЧ-спектр 2-(4-феніл-5-(тіофен-2-ілметил)-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)
ацетатної кислоти ( сполука I c)
На хромато-мас-спектрах сполук І а–I c (табл. 3) спостерігаються піки псевдомолекулярного іона [МН]+, які відповідають синтезованим речовинам.
Таблиця 3
Хромато-мас-спектри 2-(4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)
ацетатних кислот
№ сполуки
Ia
Ib
Ic

Точна маса

Пік псевдо молекулярного іона [МН] m∕z

269
283
331

270
284
332

Висновок
У результаті дослідження синтезовано 27 нових сполук 2-(4-R-5-(тіофен-2ілметил)-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетатних кислот та їхніх солей. Будову синтезованих сполук підтверджено комплексним використанням сучасних фізико-хімічних
методів аналізу: елементного, ІЧ-, 1Н-ЯМР-спектроскопії, а їхню індивідуальність
– методом ВЕРХ-МС.
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О. А. Сугак, А. И. Панасенко, Е. Г. Кныш
Запорожский государственный медицинский университет
СИНТЕЗ, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 2-(4-R-5-(ТИОФЕН-2ИЛМЕТИЛ)-4Н-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ИЛТИО)АЦЕТАТНЫХ КИСЛОТ И ИХ СОЛЕЙ
Ключевые слова: 1,2,4-триазол, соли, тиофен, синтез, 1H-ЯМР-спектроскопия,
хромато-масс-спектры
АННОТАЦИЯ
Производным 1,2,4-триазола присущи разнообразные виды биологической активности. Их используют как пестицидные препараты и лекарственные
(противосудорожные, анальгетические, противоопухолевые и антибактериальные)
средства. В связи с этим, поиск новых методов синтеза и исследование биологической активности 2-(4-R-5-(тиофен-2-илметил)-4Н-1,2,4-триазол-3-илтио)ацетатных
кислот и их солей актуален сегодня.
С целью поиска новых биологически активных соединений синтезированы
2-(4-R-5-(тиофен-2-илметил)-4Н-1,2,4-триазол-3-илтио)ацетатные кислоты и их
соли, где R – метил, этил, фенил. Взаимодействием 4-R-5-(тиофен-2-илметил)-4H1,2,4-триазол-3-тионов с монохлорацетатной кислотой в среде и-пропилового спирта в присутствии эквивалентного количества щелочи получены соответствующие
2-(4-R-5-(тиофен-2-илметил)-4Н-1,2,4-триазол-3-илтио)ацетатные кислоты, на основе которых получены соли с морфолином, диметиламином, моноэтаноламином, пиперидином, ZnSO4, CuSO4, NaOH и KOH. Строение полученных соединений было
подтверждено на основе данных комплекса современных физико-химических методов – элементного анализа, ИК-, 1Н-ЯМР-спектроскопии, а их индивидуальность –
методом ВЭЖХ-МС.
В ИК-спектре 2-(4-фенил-5-(тиофен-2-илметил)-4Н-1,2,4-триазол-3-илтио)ацетатой кислоты (соединения I с) имеются полосы колебаний групп, характерных для
ядра 1,2,4-триазола: NH– в пределах 3 400–3 100 см-1, –C=N– – 1 690–1 620 см-1. Также
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присутствуют полосы колебаний групп –С–S– при 691 см-1. Имеющиеся полосы колебаний характерны для группы –СН2 в пределах 1496,59 см-1 и группы –СOO-H– –
1722,70 см-1.
В дальнейшем перспективно изучить биологическое действие синтезированных
соединений.
O. A. Suhak, A. I. Panasenko, Ye. G. Knysh
Zaporizhzhia State Medical University
SYNTHESIS,PHYSIC AND CHEMICAL PROPERTIES OF 2-(4-R-5-(THIOPHENE2-YLMETHYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-YLTHIO)ACETATE ACIDS AND THEIR
SALTS
Key words: 1,2,4-triazole, salt, thiophene, synthesis, 1H-NMR- spectroscopy, chromatomass-spectra
ABSTRACT
Derivatives of 1,2,4-triazole are inherent in various types of biological activity. They
can be used as pesticide and medicinal drugs (anticonvulsants, analgetics, antitumor and
antibacterial). In this regard the search of new methods of synthesis and investigation of
biological activity of 2-(4-R-5-(thiophene-2-ylmethyl)-4H-1,2,4-triazole-3-ylthio)acetate
acids and their salts is relevant nowadays.
With the aim of finding the new biologically active compounds 2-(4-R-5-(thiophene2-ylmethyl)-4H-1,2,4-triazole-3-ylthio)acetate acids and their salts are synthesized,
where R is methyl, ethyl, phenyl. The interaction of 4-R-5-(thiophene-2-ylmethyl)-4H1,2,4-triazole-3-thions with monochloracetate acid in the medium of i-propyl alcohol in
the presence of an equivalent amount of alkali the corresponding 2-(4-R-5-(thiophene-2ylmethyl)-4H-1,2,4 triazole-3-ylthio)acetate acids are obtained on the basis of which the
corresponding salts of morpholine, dimethylamine, monoethanolamine, pteridine, ZnSO4
, CuSO4, NaOH and KOH are obtained and the structure of the received compounds was
confirmed on the basis of the data of elemental, IR-, 1H-NMR-spectroscopy.
The synthesis of 2-(4-R-5-(thiophene-2-ylmethyl)-4H-1,2,4-triazole-3-ylthio) acetate
acids and their salts was conducted. With the help of modern physico-chemical methods:
elemental analysis, IR, 1H-NMR-spectroscopy the structure of synthesized compounds,
and their individuality by HPLC-MS is proved.
In the IR spectrum of the compound 2-(4-phenyl-5-(thiophene-2-ylmethyl)-4H1,2,4-triazole-3-ylthio)acetate acid Ic available band fluctuations groups characteristic
for the nucleus of 1,2,4-triazole: NH– in the range of 3 400–3 100 cm-1,–C=N– – 1 690–
1 620 cm-1. Also present band fluctuations groups –C–S– at 691 cm-1. Available band
fluctuations characteristic of the group –CH2 within 1496.59 cm-1 and group –COO-H– –
1722.70 cm-1.
This suggests the possibility to further study the biological action of the synthesized
compounds.
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Біль є сигналом розвитку порушень та запальних процесів в організмі. Це найважливіший захисно-пристосувальний механізм, що забезпечує збереження індивіда. Сильна та тривала дія «больового» подразника, яка виникає у разі травм або
після хірургічних маніпуляцій, перетворює захисну реакцію організму в шкідливий
фактор, який є причиною вторинних порушень фізіологічних процесів [1, 2]. Для боротьби з болем застосовують аналгетичні засоби, які поділяють на наркотичні та ненаркотичні. Перші діють на центральну нервову систему (ЦНС), спричинюючи звикання (опіоїди), другі діють на периферичні центри [3]. На сучасному етапі широке
застосування набув кеторолак. Він за ступенем аналгезії переважає інші нестероїдні
протизапальні препарати [4, 5]. Водночас можливі вияви побічної дії [5], серед яких
ерозивно-виразкові ураження шлунково-кишкового тракту (ШКТ), кровотечі, перфорація виразки, гострий панкреатит, жіноче безпліддя та ін., спонукають до пошуку
нових високоефективних аналгетиків.
Похідні піримідину є перспективними для подальшого дослідження. Піримідинове ядро є складовою нуклеїнових кислот, вітаміну В1 та входить до складу багатьох лікарських препаратів, наприклад ацикловіру, метилурацилу, триметоприму,
хлоридину, фторафуру та ін. Останнім часом синтезовано ряд похідних піримідину з
широким спектром біологічної активності – антимікробна [6], протипухлинна [7] та
противірусна (анти-ВІЛ-1) [8] активність. Водночас відомо, що конденсовані похідні
1,2,4-триазолу виявляють високу аналгезуючу активність [9]. Тому є висока ймовірність, що поєднання піримідинового та триазольного циклів може призвести до вияву аналгетичної дії.
Метою цієї роботи було здійснення синтезу речовин у ряду 5-метил-3-арил-[1,2,4]
триазоло[4,3-a]піримідин-7-олу та вивчення аналгезуючої активності синтезованих
сполук.
Матеріали та методи дослідження
Об’єктами нашого дослідження обрано похідні 5-метил-3-арил-[1,2,4]
триазоло[4,3-a]піримідин-7-олу (3 а–е), які було синтезовано під час конденсації та
© Колектив авторів, 2017
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подальшої циклізації 6-метил-2-метилсульфанілпіримідин-4-олу (1) із відповідними
заміщеними гідразидами бензойної кислоти (2 а–е) (рисунок).
Усі розчинники й реагенти (від Aldrich та Acros) використовували без додаткової очистки. Контроль за ходом реакції та чистотою синтезованих сполук
здійснювали методом тонкошарової хроматографії на пластинках Silufol, F_254,
1х10 см, елюенти – суміші хлороформ–метанол і етилацетат–гексан (9:1 та 1:1 v/v
відповідно), із застосуванням УФ-детектора з довжиною хвилі опромінення 254 та
356 нм. Температуру тлавлення виміряно на малогабаритному нагрівальному столі
зі спостережним пристроєм РНМК 05 (VEB Analytik, Dresden). Спектри 1Н-ЯМР
знімали на спектрометрі Varian Gemini 400 MHz (внутрішній стандарт ТМС, розчинник ДМСО-d6).
Первинну оцінку аналгезуючої активності виконано на моделях термічної («гаряча пластинка») стимуляції [10].
Результати дослідження та обговорення
Вихідний 6-метил-2-метилсульфанілпіримідин-4-ол (1) одержано за методом
[11]. Гідразиди заміщених бензойних кислот (2 а–е) одержані обробленням відповідних естерів гідразинином в етанолі за методом [12].

Рис. Схема синтезу похідних
5-метил-3-арил-[1,2,4]триазоло[4,3-a]піримідин-7-олу (3 а–е )
R = a) H, b) OCH3, c) CH3, d) Br, e) OCHF2
Вихідний 6-метил-2-метилсульфанілпіримідин-4-ол (1) одержано за методом
[11]. Гідразиди заміщених бензойних кислот (2 а‒е) одержані обробленням відповідних естерів гідразинином в етанолі за методом [12].
Синтезу 5-метил-3-арил-[1,2,4]триазоло[4,3-a]піримідин-7-олів( 3 а‒е).
Суміш 1,56 г (0,01 моль) 6-метил-2-метилсульфанілпіримідин-4-олу (1) та
0,01 моль відповідного гідразиду (2 а‒е) нагрівали без розчинника протягом 1 год за
температури 170‒180 оС. Реакційну суміш охолоджували до кімнатної температури,
розтирали з 50 мл пропанолу-2, відфільтровували та сушили.
5-Метил-3-феніл-[1,2,4]триазоло[4,3-a]піримідин-7-ол (3 а). Вихід 78%. Знайдено,%: N 25,3. C12H10N4О. Розраховано, %: N 24,8. Спектр ПМР (ДМСО-d6): 2,34 (с,
3Н, СН3), 5,69 (с, 1Н, СН), 7,43–8,14 (м, 5Н, С6Н5), 13,0 (уш. с., 1Н, ОН).
5-Метил-3-(4’-метоксифеніл)-[1,2,4]триазоло[4,3-a]піримідин-7-ол (3 b). Вихід 69%. Знайдено,%: N 21.5. C13H12N4О2. Розраховано, %: N 21.8. Спектр ПМР
(ДМСО-d6): 2,32 (с, 3Н, СН3), 3,86 (с, 3Н, ОСН3), 5,68 (с, 1Н, СН), 6,96 та 8,03 (д-д,
4Н, С6Н4), 13,0 (уш. с., 1Н, ОН).
5-Метил-3-(4’-метилфеніл)-[1,2,4]триазоло[4,3-a]піримідин-7-ол (3 с). Вихід 83%. Знайдено,%: N 23,5. C13H12N4О. Розраховано, %: N 23,3. Спектр ПМР
(ДМСО-d6): 2,33 (с, 3Н, СН3), 2,37 (с, 3Н, СН3), 5,84 (с, 1Н, СН), 7,33 та 8,00 (д-д, 4Н,
С6Н4), 13,2 (уш. с., 1Н, ОН).
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5-Метил-3-(4’-бромфеніл)-[1,2,4]триазоло[4,3-a]піримідин-7-ол (3 d). Вихід 85%.
Знайдено,%: N 18,2. C13H12N4О. Розраховано, %: N 18,4. Спектр ПМР (ДМСО-d6):
2,35 (с, 3Н, СН3), 5,81 (с, 1Н, СН), 7,69 та 8,03 (д-д, 4Н, С6Н4), 13,2 (уш. с., 1Н, ОН).
5-Метил-3-(4’-дифлуорометоксифеніл)-[1,2,4]триазоло [4,3-a]піримідин-7-ол
(3 e). Вихід 69%. Знайдено,%: N 19,5. C13H10F2N4О2. Розраховано, %: N 19,2. Спектр
ПМР (ДМСО-d6): 2,34 (с, 3Н, СН3), 5,82 (с, 1Н, СН), 7,34 та 8,11 (д-д, 4Н, С6Н4), 7,45
(т, 1Н, OCHF2, J = 73,5 Гц), 13,2 (уш. с., 1Н, ОН).
Дослідження аналгезуючої активності виконано на білих нелінійних мишах-самках, розпліднених у віварії ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», масою 20 ± 2г. Тварин утримували на стандартному харчовому раціоні з доступом до їжі та води ad libitum.
Тест-речовини (досліджувана речовина та речовина порівняння кеторолак) вводили тваринам в тест-дозі 25 мг/кг маси тіла внутрішньошлунково з використанням
як розчинника водно-спиртової суміші (5% спирта) із додаванням як емульгатора
5%-го твіну-20. Об’єм одержаної водно-спиртової емульсії, що вводили тваринам, не
перевищував 0,2 мл на тварину.
У тесті «гарячої пластинки» на приладі Hot-plate metter (Ugo Basile, Італія) тестування робили на мишах (по 5 у групі), у яких вихідне значення латентного періоду
реакції «облизування» лапки не перевищувало 20 с. Латентний період реакції в секундах вимірювали після 1 год після введення тест-речовин. Розраховували процент
зміни до вихідного латентного періоду реакції в кожній групі.
Статистичне оброблення одержаних результатів здійснювали за методом Стьюдента [10]. Достовірними вважали зміни за р < 0,05.
Результати дослідження аналгезуючої активності 5-метил-3-арил-[1,2,4]
триазоло[4,3-a]піримідин-7-олів (3 а–е) в тесті «гаряча пластинка» наведено в таблиці.
Таблиця
Аналгезуюча активність 5-метил-3-арил-[1,2,4]триазоло[4,3-a] піримідин-7-олів
(3 а–е) в тесті «гаряча пластинка»
Речовина,
шифр

Доза,
мг/кг

3a

Латентний період реакції,
M ± m, сек

Зміна латентного
періоду реакції, %

вихідне значення

60 хв

25,0

9,70 ± 1,59

23,70 ± 5,86

+ 144,32*

3b

25,0

12,54 ± 2,71

27,98 ± 4,81

+ 123,12*

3c

25,0

9,42 ± 0,86

26,78 ± 6,32

+ 184,28*

3d

25,0

9,52 ± 1,34

20,22 ± 6,21

+ 112,40*

3e

25,0

11,04 ± 2,21

21,82 ± 3,71

+ 97,64*

Кеторолак

25,0

9,28 ± 1,13

19,74 ± 2,18

+ 112,71*

П р и м і т к а: * – p < 0,05.

Встановлено, що на моделі термічної ноцицептивної стимуляції низка досліджуваних сполук значно переважає препарат порівняння – кеторолак. Так, найвищу активність у тесті «гаряча пластинка» було відзначено для сполуки 3 с, яка міс57
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тить метильну групу в четвертому положенні арильного замісника, що становить
184,28% зміни латентного періоду реакції, водночас як у кеторолаку – 112,71%. Таким чином, дія досліджуваної сполуки 3 с перевершує дію кеторолаку на 71,57%.
Для сполук 3 a (без замісника в арильному фрагменті) та 3 b (із метоксильною
групою в четвертому положенні арильного замісника) зміна латентного періоду
реакції становить 144,32% та 123,12% відповідно, тобто обидві досліджувані сполуки (3 a та 3 b) перевершують дію кеторолаку на 31,61% та 10,41%. Сполука 3 d,
яка містить як замісник атом брому в четвертому положенні арильного залишку,
виявляє аналгезуючу активність на рівні препарату порівняння (112,40%). Введення двох атомів флуору в метоксильний радикал у четвертому положенні бензенового кільця призводить до зниження аналгезуючої активності (97,64%) порівняно
зі сполукою 3 b (123,12%) на 25,48%, а порівняно з референс-препаратом кеторолаком ‒ на 15,07%.
Таким чином, похідні 5-метил-3-арил-[1,2,4]триазоло[4,3-a]піримідин-7-олу є
перспективними для подальшого глибокого дослідження та можуть стати основою
для створення нового аналгетичного засобу.
Висновки
1. Синтезовано ряд похідних 5-метил-3-арил-[1,2,4]триазоло[4,3-a]піримідин7-олу конденсацією та подальшою циклізацією 6-метил-2-метилсульфанілпіримідин4-олу з відповідними заміщеними гідразидами бензойної кислоти. Будову та чистоту
всіх одержаних речовин підтверджено даними 1Н-ЯМР-спектроскопії.
2. Проведений скринінг на аналгетичну активність похідних 5-метил-3арил-[1,2,4]триазоло[4,3-a]піримідин-7-олу в дослідах in vivo на моделі «гарячої
пластинки» свідчить, що найвищу активність мала сполука, яка містить метильну
групу в четвертому положенні арильного замісника, що становить 184,28% зміни
латентного періоду реакції, це перевершує дію референс-препарату кеторолаку на
71,57%. Введення галогенів в арильний фрагмент призводить до зниження аналгезуючої активності сполук.
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СИНТЕЗ И АНАЛЬГЕТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДНЫХ
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АННОТАЦИЯ
Боль является сигналом развития воспалительных процессов и различных
нарушений в организме. Она представляет собой важнейший защитноприспособительный механизм, обеспечивающий сохранность данного индивида,
но сильное и длительное воздействие «болевого» раздражителя превращает защитную реакцию организма во вредный фактор, который является причиной вторичных
нарушений физиологических процессов.
Целью работы было осуществление синтеза веществ в ряду 5-метил-3арил[1,2,4]триазоло[4,3-a]пиримидин-7-ола и изучение их анальгезирующей активности.
Объектами нашего исследования выбраны производные 5-метил-3-арил[1,2,4]
триазол[4,3-a]пиримидин-7-ола, которые синтезированы конденсацией и после59
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дующей циклизацией 6-метил-2-метилсульфанилпиримидин-4-ола с соответствующими замещенными гидразидами бензойной кислоты. Первичная оценка анальгезирующей активности проведена на моделях термической («горячая пластина»)
стимуляции.
Синтезирован
ряд
производных
5-метил-3-арил[1,2,4]триазоло[4,3-a]
пиримидин-7-ола, их строение и чистота подтверждены данными 1Н-ЯМРспектроскопии. Исследована анальгезирующая активность производных 5-метил3-арил[1,2,4]триазоло[4,3-a]пиримидин-7-ола с целью выявления связи «структура‒активность».
Проведенный скрининг на наличие анальгетической активности для
производных 5-метил-3-арил[1,2,4]триазоло[4,3-a]пиримидин-7-ола в опытах in
vivo на модели «горячей пластинки» показал, что самая высокая активность была
отмечена для соединения, содержащего метильную группу в четвертом положении
арильного заместителя, которая составляет 184,28% изменения латентного периода реакции, что превосходит действие референс-препарата кеторолака на 71,57%.
Введение галогенов в арильный фрагмент приводит к снижению анальгезирующей
активности соединений.

A. G. Ogorodnik 1, V. A. Yanchenko 1, L. S. Bobkova 2, N. M. Seredinska 2,
A. M. Demchenko 2
1
Shevchenko Chernihiv National Pedagogical University
2
SI «Institute of Pharmacology and Toxicology of NAMS Ukraine», Kyiv
SYNTHESIS AND ANАLGЕSIC ACTIVITY 5-METHYL-3-ARYL[1,2,4]
TRIAZOLO[4,3-A]PYRIMIDIN-7-OLES DERIVATIVES
Key words: 5-methyl-3-aryl[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrimidin-7-oles, ketorolac, the
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АBSTRACT
Pain is a signal of inflammation and disruption of the body. It is the most important
protective and adaptive mechanism that ensuring the safety of the individual. A strong
and prolonged effect of “pain” irritant arising in injuries or after surgical manipulation
transforms the protective reaction of the body to harmful factor that is the cause of
secondary violations physiological processes.
The aim of this work was the synthesis of substances in a series of 5-methyl-3-aryl
[1,2,4] triazolo [4,3-a] pyrimidine-7-ol and study the analgesic effect of the synthesized
compounds.
The objects of our research were selected derivatives of 5-methyl-3-aryl [1,2,4]
triazolo [4,3-a] pyrimidine-7-ol, which were synthesized by condensation and subsequent
cyclization of 6-methyl-2-metylsulfanilpirymidyn-4-ol (1) with the corresponding
substituted benzoic acid hydrazide The primary evaluation of analgesic activity conducted
on thermal stimulation models («hot plate»).
A number of 5-methyl-3-aryl [1,2,4] triazolo [4,3-a] pyrimidin-7-ol derivatives were
synthesized, and their structure and purity were confirmed by 1H NMR spectroscopy.
The analgesic activity of 5-methyl-3-aryl [1,2,4] triazolo [4,3-a] pyrimidin-7-ol was
investigated in order to reveal the structure-activity relationship.
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The screening for analgesic activity for 5-methyl-3-aryl [1,2,4] triazolo [4,3-a]
pyrimidin-7-ol derivatives in in vivo experiments on hot plate models showed that the
highest activity Was noted for the compound containing the methyl group in the fourth
position of the aryl substituent, which is 184.28% of the change in the latent period of the
reaction, which exceeds the action of the reference preparation of ketorolac by 71.57%.
The introduction of halogens into the aryl moiety leads to a decrease in the analgesic
activity of the compounds.
A series of 5-methyl-3-aryl [1,2,4] triazolo [4,3-a] pyrimidine-7-ol derivatives
were synthesized by condensation and subsequent cyclization of 6-methyl-2metylsulfanylpirymydyn-4-ol with relevant substituted hydrazide of benzoic acid. The
structure and purity of obtained compounds were confirmed by 1H NMR spectroscopy.
The analgesic activity of 5-methyl-3-aryl [1,2,4] triazolo [4,3-a] pyrimidin-7-ol was
investigated in order to reveal the structure-activity relationship.
The screening of analgesic activity of 5-methyl-3-aryl [1,2,4] triazolo [4,3-a]
pirymidyn-7-ol derivatives in vivo models for «hot plate» shows that the highest activity
was noted for compound containing methyl group in the fourth position of the aryl
substituent, which is 184.28% change latent period reaction, that exceeds effect reference
drug ketorolac at 71.57%. The introduction of halogens in the aryl fragment leads to a
decrease analgesic activity of compounds.
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За даними Міжнародної федерації діабету (International Diabetes Federation, IDF)
чисельність захворюваності на цукровий діабет (ЦД) становить 415 млн. осіб віком
від 20 до 70 років. Передбачається, що до 2040 р. кількість хворих на ЦД збільшиться
до 642 млн. осіб. Експерти Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (World Health
Organization, WHO) прогнозують, що в 2030 р. ЦД стане 7-ою провідною причиною
смерті в усьому світі [1].
Як повідомляє Центр медичної статистики МОЗ України, станом на 1 січня
2016 р. загальна кількість хворих на ЦД становила 1 млн. 223 тис. 607 осіб, з яких
майже 8,5 тис. хворих – це діти. На жаль, кількість хворих на ЦД кожного року збільшується на 5–7% [2].
Зважаючи на епідемічний характер поширюваності ЦД, актуальним є пошук та
створення нових лікарських засобів для ефективної терапії цієї патології. Фітотерапія є однією зі складових у комплексному лікуванні ЦД 2-го типу, яка поєднує широкий спектр фармакологічної дії, меншу кількість побічних ефектів та токсичних
реакцій на організм людини порівняно з синтетичними препаратами.
Гіпоглікемічний ефект рослин може бути зумовлений наявністю полісахаридів,
флавоноїдів, вітамінів, кумаринів, макро- й мікроелементів, органічних кислот, тритерпенів, алкалоїдів, фітогормонів [3, 4].
Перспективним джерелом для пошуку нових лікарських рослин можуть бути рослини роду Портулак (Portulaca L.), а саме портулак городній (Portulaca oleracea L.),
який здавна використовують у народній медицині як гіпоглікемічний засіб [5].
Метою роботи було дослідження гіпоглікемічної активності настою трави портулаку городнього.
Матеріали та методи досліджень
Дослідження виконували на білих статевозрілих 3-місячних щурах-самцях лінії
Вістар масою 180–200 г, які було розділено на 4 групи по 7 тварин у кожній. Щурів
утримували в стандартних умовах віварію з доступом до води ad libitum.
Дослідження робили з дотриманням основних положень Конвенції Ради Європи
© Колектив авторів, 2017
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про охорону хребетних тварин, яких використовують в експериментах та в інших
наукових цілях, від 18 березня 1986 року, Директиви Європейського парламенту та
Ради Європейського Союзу 2010/63/ЄС від 22 вересня 2010 року про захист тварин,
яких використовують для наукових цілей, наказу МОЗ України від 14 грудня 2009
року № 944 «Про затвердження Порядку проведення доклінічного вивчення лікарських засобів та експертизи матеріалів доклінічного вивчення лікарських засобів»,
Закону України від 21 лютого 2006 року № 3447-IV «Про захист тварин від жорстокого поводження».
Дексаметазоновий діабет дає змогу відтворити головні патогенетичні механізми
(порушення секреції та дії інсуліну), які спостерігають у хворих на цукровий діабет
2 типу [6]. Моделювання інсулінорезистентності здійснювали за допомогою надмірних доз глюкокортикоїдів.
Упродовж 15 діб, в один і той самий час, тваринам щодня внутрішньомʼязово
вводили розчин дексаметазону (KRKA, Словенія) у дозі 0,125 мг/кг з метою індукції
інсуліннезалежного дексаметазонового діабету.
Окрім групи тварин, що отримувала настій надземних органів портулаку город
нього, була сформована група діабетичного контролю, яким вводили за аналогічною
схемою плацебо, група інтактного контролю та референс-група.
Настій портулаку городнього (НПГ) готували згіднo зі СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2015 та
вводили перорально в дозі 10 мл/кг [8].
Група діабетичного контролю отримувала еквівалентну кількість води дистильованої як плацебо.
Як референтний препарат використано таблетки гліклазиду (Servier, Франція),
свіжоприготовлену суспензію яких вводили перорально в дозі 50 мг/кг.
Характеристику глюкозного гомеостазу здійснювали за допомогою короткого інсулінового тесту – орального тесту толерантності до глюкози (ОТТГ) [6]. Окрім того,
оцінювали вплив НПГ та референтного препарату гліклазиду на розвиток адреналінової гіперглікемії [7].
Глікемічну реакцію під час проведення тесту толерантності до вуглеводів оцінювали за площею під глікемічними кривими (ммоль/л·хв), яку обчислювали за допомогою компʼютерної програми «Mathlab» [6].
Вплив досліджуваних об’єктів на адреналінову гіперглікемію виконували за допомогою 0,18%-го розчину адреналіну гідрохлориду (ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я»», Україна), який вводили тваринам внутрішньомʼязово в дозі
0,5 мг/кг. Зміну рівня глюкози крові реєстрували до та через 30 і 90 хв [7]. Вміст
глюкози в крові визначали за допомогою глюкометра One Touch Select (Johnson and
Johnson, США).
Статистичне оброблення одержаних результатів досліджень здійснювали на персональному комп’ютері в програмі Exсel-7.0 (Microsoft Corp., США) та «STATISTICA®
for Windows 6.0» (StatSoftInc., ліцензія № AXXR712D833214FAN5). Гіпотезу про
нормальність розподілу досліджуваних показників перевіряли з використанням критерію Колмогорова–Смирнова.
У разі нормального розподілу достовірність відмінностей оцінювали за допомогою двовибіркового t-критерію Ст’юдента для незалежних вибірок. У разі розподілу, відмінного від нормального, достовірність відмінностей оцінювали за непараметричним U-критерієм Манна–Уітні. Відмінності вважали достовірними при р < 0,05
та р < 0,01.
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Результати дослідження та обговорення
У результаті дослідження виявлено, що у групі інтактного контролю рівень
глюкози через 30 хв після введення інсуліну (АКТРАПІД®, А/Т Ново Нордіск, Данія) у дозі 1 ОД/кг знижувався у середньому на 3,4 ± 0,12 ммоль/л (у відсотковому
відношенні – 60,2%), водночас у групі діабетичного контролю цей показник становив 2,0 ± 0,10 ммоль/л (37,5%), що підтверджує розвиток інсулінорезистентності.
У групах тварин, що отримували НПГ та референтний препарат, процентний показник зниження глюкози під час проведення інсулінової проби становив 53,9% та
47,3% (рівень глюкози знижувався на 3,0 ± 0,12 ммоль/л і на 2,7 ± 0,16 ммоль/л відповідно), що статистично не відрізнялося від показника групи інтактного контролю. Це може достовірно свідчити про гальмування розвитку інсулінорезистентності у вищезазначених групах тварин та про рівнозначну дію НПГ порівняно з
гліклазидом (рис. 1).

Рис. 1. Вплив НПГ на чутливість до інсуліну у щурів із дексаметазоновим
діабетом, (M ± m), n = 7:
* – p < 0,05, ** – p < 0,01 – вірогідність відмінності порівняно з показниками інтактного контролю; # – p < 0,05, ## – p < 0,01 – вірогідність відмінності порівняно з показниками діабетичного контролю; n – кількість тварин
у групі
У результаті проведення ОТТГ розраховано, що площа під глікемічною кривою (ППГК) у групі діабетичного контролю майже у 2 рази перевищувала відповідну площу в групі інтактного контролю (668,9 ммоль/л·хв та
372,7 ммоль/л·хв відповідно). Тоді як ППГК у групах тварин, які отримували НПГ
(314,9 ммоль/л·хв) та референтний препарат гліклазид (376,0 ммоль/л·хв) достовірно не відрізнялися від відповідної площі в групі інтактного контролю
(372,7 ммоль/л·хв), що свідчить про зменшення толерантності до глюкози в цих
групах експериментальних тварин.
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Рис. 2. Вплив НПГ на площу під глікемічною кривою (а) та динаміку глікемії
(б) під час ОТТГ в умовах індукованої інсулінорезистентності,
M ± m, n = 7:
* – p < 0,05, ** – p < 0,01 – вірогідність відмінності порівняно з показниками інтактного контролю; # – p < 0,05, ## – p < 0,01 – вірогідність відмінності порівняно з показниками діабетичного контролю; n – кількість тварин у групі
У групі інтактного контролю через 90 хв після введення розчину адреналіну гідрохлориду рівень глюкози підвищився у 2,5 раза (рис. 3). Після введення розчину адреналіну гідрохлориду у групі діабетичного контролю було зареєстровано різке підвищення
рівня глюкози в крові у 3,74 раза, що свідчить про значне збільшення чутливості до
стимулювальної дії адреналіну на процеси глюконеогенезу в умовах індукованої інсулінорезистентності. У групі, що одержувала НПГ, відбулось підняття рівня глюкози у
3,15 раза, що достовірно відрізняється від показника контрольної групи. У групі, що
отримувала референтний препарат, реакція на адреналін була найменш вираженою, так
як рівень глюкози через 90 хв збільшився у 1,97 раза, що свідчить про гальмування
чутливості до дії адреналіну на процеси глюконеогенезу під впливом препарату (рис. 3).

Рис. 3. Вплив НПГ на площу під глікемічною кривою (а) та динаміку глікемії (б)
під час адреналінової гіперглікемії в умовах індукованої інсулінорезистентності,
M ± m, n = 7:
* – p < 0,05, ** – p < 0,01 – вірогідність відмінності порівняно з показниками
інтактного контролю; # – p < 0,05, ## – p < 0,01 – вірогідність відмінності порівняно
з показниками діабетичного контролю; n – кількість тварин у групі
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Обчислені ППГК під час тесту з розчином адреналіну достовірно відрізнялися
у групі інтактного контролю та групі діабетичного контролю (675,0 ммоль/л·хв та
1 109,9 ммоль/л·хв відповідно), що в котрий раз підтверджує сформовані глибокі
відхилення в обміні вуглеводів під впливом двотижневого введення розчину дексаметазону. Застосування НПГ і гліклазиду сприяло поліпшенню реакції організму
на катехоламіни, оскільки розрахована ППГК у цих групах становила відповідно
799,4 ммоль/л·хв та 387,1 ммоль/л·хв, що достовірно відрізняються від показника
діабетичного контролю (p < 0,01).
Висновки
1. Під час виконання орального тесту толерантності до глюкози розрахована площа під глікемічною кривою в групах тварин, які отримували настій трави портулаку городнього (314,9 ммоль/л·хв) та референтний препарат гліклазид
(376,0 ммоль/л·хв), достовірно не відрізнялася від відповідної площі в групі інтактного контролю (372,7 ммоль/л·хв).
2. У тварин, які отримували настій трави портулаку городнього, через 90 хв після
введення адреналіну рівень глюкози підвищився у 3,15 раза, а в референс-групі – в
1,97 раза, що достовірно відрізняється від показників групи діабетичного контролю.
Визначено, що досліджуваний настій трави портулаку городнього характеризується
антидіабетичною активністю.
3. Одержані результати свідчать, що настій трави портулаку городнього має здатність знижувати формування інсулінорезистентності та глюкозотолерантності на
фоні експериментального дексаметазонового цукрового діабету у щурів.
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ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ТРАВЫ ПОРТУЛАКА ОГОРОДНОГО
(PORTULACA OLERACEA L.) В УСЛОВИЯХ ДЕКСАМЕТАЗОНОВОГО
САХАРНОГО ДИАБЕТА У КРЫС
Ключевые слова: портулак огородный, инсулинорезистентность,
дексаметазоновый сахарный диабет
АННОТАЦИЯ
Учитывая эпидемический характер распространенности сахарного диабета, актуальным является поиск и создание новых лекарственных средств для
эффективной терапии этой патологии. Фитотерапия является одной из составляющих в комплексном лечении сахарного диабета 2-го типа, которая объединяет широкий спектр фармакологического действия, меньшее количество побочных эффектов
и токсических воздействий на организм человека по сравнению с синтетическими
препаратами. Перспективным источником для поиска новых лекарственных растений могут быть растения рода Портулак (Portulaca L.), а именно портулак огородный
(Portulaca oleracea L.), который издавна используется в народной медицине как гипогликемическое средство.
Целью работы было исследование гипогликемической активности настоя травы
портулака огородного.
Моделирование
инсулинорезистентности
осуществляли
с
помощью
внутримышечных инъекций глюкокортикоидов (дексаметазон, 0,125 мг/кг). Настой
травы портулака огородного вводили перорально в дозе 10 мл/кг. Как референтный
препарат использовали таблетки гликлазида, свежеприготовленную суспензию
которых вводили перорально в дозе 50 мг/кг. Характеристики глюкозного гомеостаза
изучали с помощью короткого инсулинового теста ‒ орального теста толерантности
к глюкозе. Также оценивали влияние настоя травы портулака огородного и референтного препарата на развитие адреналиновой гипергликемии.
Через 30 минут после введения инсулина в группе, получавшей настой травы
портулака огородного, снижение уровня глюкозы составило 53,9%. В группе диабетического контроля произошло снижение на 37,5%, а в интактной группе – на 60,2%.
При проведении орального теста толерантности к глюкозе рассчитанная площадь под гликемической кривой в группах животных, получавших настой травы
портулака огородного (314,9 ммоль/л·мин) и референтный препарат гликлазид
(376,0 ммоль/л·мин), достоверно не отличалась от соответствующей площади в группе интактного контроля (372,7 ммоль/л·мин).
Введение раствора адреналина гидрохлорида вызывало резкое и значительное
повышения уровня глюкозы в группе диабетического контроля. У животных, получавших настой травы портулака огородного, через 90 минут после ведения адреналина уровень глюкозы повысился в 3,15 раза, а референс-группе – в 1,97 раза, что
достоверно отличается от группы диабетического контроля.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что настой травы портулака огородного обладает способностью снижать формирование инсулинорезистентности и
глюкозотолерантности в условиях экспериментального дексаметазонового сахарного диабета у крыс.
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HYPOGLYCEMIC PROPERTIES OF PORTULACA OLERACEA HERB IN THE
EXPERIMENTAL CONDITIONS OF DEXAMETHASONE DIABETES MELLITUS
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ABSTRACT
Nowadays the diabetes mellitus has epidemic character. That’s why searching and
creating of new medicines for effective therapy of this pathology are actual.
Phytotherapy is one of the components in the complex treatment of diabetes mellitus
type 2. It combines a wide range of pharmacological actions, fewer side effects and toxic
reactions on the human body than synthetic drugs. Plants of genus of Portulaca L. can be
perspective sources for searching new medicinal plants. Purslane (Portulaca oleracea L.)
is used in folk medicine as hypoglycemic agent.
The aim of the research was to study the hypoglycemic activity of the infusion of
Portulaca oleracea herb.
Simulation of insulin resistance was performed with intramuscular injections of
glucocorticoids (Dexamethasone, 0.125 mg/kg). Portulaca oleracea infusion administered
orally at the dose 10 ml/kg. Gliclazide freshly suspension was used as a reference drug
and it was administered orally by 50 mg/kg. Characteristic of glucose homeostasis was
carried out using a short insulin test, oral glucose tolerance test. Also assessed the effect of
Portulaca oleracea infusion and reference drug on adrenaline hyperglycemia.
Glucose level at 30 minutes after administration of insulin in the group that received
Portulaca oleracea infusion reduced on 53.9%. There was a decrease on 37.5% in the
group of diabetic control, and in the intact group – on 60.2%.
The result of oral test of glucose tolerance showed that the area under the glycemic
curve in groups that received Portulaca oleracea infusion (314.9 mmol/L·min) and
reference drug Gliclazide (376.0 mmol/L·min) did not significantly differ from the similar
area of the intact group (372.7 mmol/L·min).
The administration of the epinephrine hydrochloride solution caused a sharp and
significant increase in the glucose level in the diabetic control group. 90 minutes after
the epinephrine injection the glucose level in animals which received Portulaca oleracea
infusion increased in 3.15 times, and in the reference-group – in 1.97 times, which
significantly differs from the diabetic control group.
The obtained results indicate that the infusion of Portulaca oleracea herb reduce the
formation of insulin resistance and glucose tolerance in the conditions of experimental
dexamethasone diabetes mellitus in rats.
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Згідно з доповіддю помічника Генерального директора Всесвітньої організації
охорони здоров’я (ВООЗ) із питань безпеки охорони здоров’я у 2014 р. у Європейському регіоні у 60% випадків інфікування Staphylococcus aureus виявляється стійкість до пеніциліну (MRSA), що означає – лікування за допомогою стандартних антибіотиків не дає очікуваних результатів [1]. А інфекції, спричинені мультирезистентними штамами бактерій, є причиною смерті 25 тисяч людей у Європейському
союзі (ЄС) щороку [2].
Стійкість до протимікробних препаратів ставить під загрозу ефективну профілактику та лікування зростаючої кількості інфекційних захворювань. Стійкість до
антимікробних засобів набувається мікроорганізмами з плином часу, як правило,
шляхом генетичних змін. Проте антибіотикорезистентність посилюється внаслідок
зловживання та некоректного застосування антибіотиків, а також відсутності контролю за раціональним застосуванням протимікробних препаратів [3, 4]. Так, дуже
часто антибіотики призначають без належного нагляду, а також не за показаннями,
зокрема їх застосовують хворі з вірусними інфекціями, такими як грип та інші гострі
респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) [2].
Виникнення та стійке зростання кількості стійких до протимікробних препаратів мікроорганізмів стало глобальною проблемою громадської охорони здоров’я, яка
ставить під загрозу ефективне лікування інфекційних захворювань. Боротьба з цією
проблемою є високим пріоритетом для строгих регуляторних агентств у різних країнах світу (EMA, FDA), а також ВООЗ.
Поверхнево-активні речовини є предметом зацікавленості для системи охорони
здоров’я у зв’язку з тим, що лікарська стійкість до них розвивається досить повільно, а їхня токсичність відносно низька. Катіонні детергенти внаслідок поєднання поверхневої активності та бактерицидних властивостей є перспективними для застосування у фармації та медицині.
Одним із представників групи катіонних поверхнево активних речовин є полігексаметиленгуанідину гідрохлорид.
Полігексаметиленгуанідину гідрохлорид (ПГМГ-ГХ) – полімер із високою розчинністю у воді, без запаху, кольору, значно менш токсичний та шкідливий, ніж інші
дезінфектанти, які застосовують для людей і тварин у концентрації ≤ 1% [5].
© А. І. Дорошенко, 2017
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У рамках дослідження фармакологічних властивостей композиту високодисперсного кремнезему (ВДК) та ПГМГ-ГХ як перспективної субстанції, що має сорбційні
та протимікробні властивості, встановлення гострої токсичності за шляху введення,
що пропонується для потенційного клінічного застосування, а саме пероральному, є
одним із найважливіших етапів доклінічної оцінки.
Мета дослідження – визначення параметрів гострої токсичності композиту
ВДК і ПГМГ-ГХ на лабораторних тваринах (мишах) за внутрішньошлункового
введення.
Матеріали та методи дослідження
Об’єктом дослідження був композит ВДК і ПГМГ-ГХ, розроблений співробітниками кафедри фармакології Національного медичного університету (НМУ) імені О. О. Богомольця та Інституту хімії поверхні імені О. О. Чуйка НАН України.
Дослідження проведено на 23 самках білих мишей лінії BALB/с масою 18–22 г віком
2–2,5 місяці з дотриманням положень Конвенції Ради Європи про охорону хребетних
тварин, яких використовують в експериментах та з іншими науковими цілями, від
18. 03. 1986 р., Директиви ЄС № 609 від 24. 11. 1986 р. і Наказу МОЗ України «Про
затвердження Інструкції про проведення клінічних випробувань лікарських засобів
та експертизи матеріалів клінічних випробувань та Типового положення про комісію
з питань етики» № 281 від 01. 11. 2000 р. Усіх тварин, яких використовували в експериментах, утримували в стандартних умовах віварію НМУ імені О. О. Богомольця за
температури 22–24 °C та відносної вологості 30–70% із вільним доступом до корму
та води. Групи тварин формували за методом рандомізації з попереднім карантином
упродовж 14 діб. План досліджень, розглянутий та схвалений Комітетом із біоетики
НМУ імені О. О. Богомольця, усі процедури, пов’язані з гуманним поводженням із
тваринами, було дотримано.
Для внутрішньошлункового введення композиту ВДК і ПГМГ-ГХ було використано 23 самки білих мишей, з яких сформовано 3 дослідні (n = 6 у кожній) та конт
рольну (n = 5) групи.
Першій групі внутрішньошлунково вводили композит ВДК і ПГМГ-ГХ, що мав
вигляд гомогенної суспензії білого кольору, в дозі 2 000 мг/кг (вміст ПГМГ-ГХ у композиті – 20%). Другій групі вводили суспензію ВДК у дозі 2 000 мг/кг. Вищезазначені
дози композиту ВДК і ПГМГ-ГХ та суспензії ВДК були максимальними технічно
можливими для введення. Третій групі вводили розчин ПГМГ-ГХ у дозі 400 мг/кг.
Мишам контрольної групи вводили через зонд розчинник – воду для ін’єкцій.
Тварин у всіх групах протягом 3–4 год перед введенням утримували без корму з
вільним доступом до води. Зазначені речовини вводили тваринам одноразово вранці
натщесерце внутрішньошлунково в об’ємі 0,8 мл.
Спостереження за станом тварин здійснювали протягом 14 діб після введення
речовин. У 1-й день експерименту тварини перебували під безперервним наглядом.
Під час спостереження враховували зовнішній стан тварин, особливості поведінки,
інтенсивність і характер рухової активності, оцінювали прийом корму та води, функціонування життєво важливих органів і систем, визначали масу тварин, реєстрували
терміни розвитку інтоксикації та загибелі тварин.
Масу тварин визначали перед введенням композиту та на 3, 7 і 14 добу відновного
періоду. На 14 добу усіх тварин виводили з експерименту та при аутопсії вилучали
головний мозок, тимус, серце, легені з бронхами, печінку, селезінку, нирки, шлунок.
Після відокремлення зайвої жирової (сполучної) тканини органи промивали у фізі70
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ологічному розчині, зайву вологу прибирали за допомогою фільтрувального паперу
та зважували на електронних вагах. На основі абсолютних значень маси органів розраховано відносні маси шляхом визначення співвідношення маси органу до маси тіла
тварини.
Статистичну обробку даних здійснювали за допомогою комп’ютерних програм
BioStat 2009 for Windows v5.8.4 (виробник – Analyst Soft) та Microsoft Office Excel
2007 [6]. На основі числових значень показників розраховували середнє арифметичне (М) і стандартну помилку середнього (m). Після перевірки нормальності розподілу здійснювали визначення значущості відмінностей між середніми величинами
в групах та в динаміці із застосуванням непараметричних критеріїв Манна–Уітні та
Вілкоксона і параметричного t-критерію Стьюдента. Для перевірки значущості відмінностей між величинами дисперсій для серій даних застосовували тест Фішера.
Різницю між показниками вважали значущою при рівні статистичної значимості понад 95% (р < 0,05).
Результати дослідження та обговорення
Результати дослідження (табл. 1) свідчать про відсутність загибелі мишей за
одноразового внутрішньошлункового введення композиту ВДК і ПГМГ-ГХ дозою
2 000 мг/кг (вміст ПГМГ-ГХ 20%) та суспензії ВДК дозою 2 000 мг/кг. Встановлено,
що композит ВДК і ПГМГ-ГХ та суспензія ВДК у застосованих дозах спричинюють незначні порушення загального стану, що мали оборотний характер: млявість,
зменшення рухової активності та тимчасову відмову від їжі впродовж 6–12 год, що,
ймовірно, пов’язано з дискомфортом, викликаним значним об’ємом уведення. Стан
тварин повернувся до норми протягом кількох годин без яких-небудь залишкових
явищ. За час спостереження за тваринами сумарно впродовж 14 діб видимих ознак
впливу на загальний стан, поведінку, апетит, стан шкіри та слизових оболонок зареєстровано не було.
Таблиця 1
Показники гострої токсичності композиту ВДК і ПГМГ-ГХ за
внутрішньошлункового введення мишам
Групи тварин

Кількість
тварин у групі

Кількість тварин, що загинули/
кількість тварин у групі

Композит ВДК і ПГМГ-ГХ у дозі
2 000 мг/кг (вміст ПГМГ-ГХ 20%)

6

0/6

Суспензія ВДК у дозі 2 000 мг/кг

5

0/5

Розчин ПГМГ-ГХ у дозі 400 мг/кг

6

3/6

Вода для ін’єкцій (контроль)

6

0/6

За введення розчину ПГМГ-ГХ у дозі 400 мг/кг (без ВДК) через 2 год спостерігали випадки смерті тварин, яким передувало пригнічення рухової активності, що
чергувалося з періодами моторного збудження та швидкого, невпорядкованого руху
кінцівок. Тварини, що вижили, у перші дні після введення були менш активні, відзначалися незначна слабкість та млявість, які потім зникали. Стан тварин, що вижили,
нормалізувався та на 14 добу за більшістю ознак відповідав такому в групі контролю,
що свідчить про оборотність токсичного впливу ПГМГ-ГХ.
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Таблиця 2
Маса тіла мишей після внутрішньошлункового введення композиту
ВДК і ПГМГ-ГХ (М ± m)
Маса тварин, г (М ± m)
Групи тварин

початкові
дані (перед
введенням)

Композит ВДК та ПГМГ-ГХ у
дозі 2 000 мг/кг (вміст ПГМГ-ГХ
20%)
Кількість тварин у групі, n
Суспензія ВДК у дозі 2 000 мг/кг
Кількість тварин у групі, n
Розчин ПГМГ-ГХ у дозі 400 мг/кг
Кількість тварин у групі, n
Вода для ін’єкцій (контроль)
Кількість тварин у групі, n

1 доба

3 доба

7 доба

14 доба

19,8 ± 0,2

19,8 ±
0,2

18,4 ±
0,2*##

18,2 ±
0,6**

20,7 ±
0,6

6

6

6

6

6

19,7 ± 0,2

19,7 ±
0,2

19,4 ±
0,2

20,4 ±
0,3#

21,7 ±
0,4##

5

5

5

5

5

19,9 ± 0,2

19,8 ±
0,1

17,8 ±
0,3*#

18,9 ±
0,1**#

21,8 ±
0,4#

6

3

3

3

3

19,9 ± 0,3

19,9 ±
0,3

19,5 ±
0,3

21,2 ±
0,5#

23,0 ±
0,9#

6

6

6

6

6

П р и м і т к а: * – різниця статистично значуща порівняно з контролем ( р < 0,05);
** – р < 0,01; # – різниця статистично значуща порівняно із початковим рівнем (# – р < 0,05);
##
– р < 0,01.

Після одноразового введення суспензії ВДК динаміка маси тіла мишей не відрізнялася від контролю. В обох зазначених групах (ВДК і контроль) на 7-му і на
14-ту добу спостереження зареєстровано значуще зростання маси тіла порівняно із
початковим рівнем показника (табл. 2). На противагу цьому, в групах ПГМГ-ГХ і
ВДК+ПГМГ-ГХ на 3-тю і 7-му добу після введення субстанцій спостерігали значуще зниження маси тіла порівняно з контролем, що, найбільш вірогідно, пов’язано із
впливом ПГМГ-ГХ. Однак на 14-ту добу маса тіла тварин нормалізувалась, оскільки
статистично значущої різниці виявлено не було. Це є свідченням оборотності токсичного впливу ПГМГ-ГХ.
Під час макроскопічного огляду внутрішніх органів тварин не виявлено ознак
інтоксикації або інших виявів патологічних процесів. За розміром, кольором, консистенцією та розташуванням внутрішні органи тварин не виходили за межі норми і не
відрізнялися від внутрішніх органів групи мишей інтактного контролю. Значущих
відмінностей між масовими коефіцієнтами внутрішніх органів дослідних та конт
рольної груп не виявлено (табл. 3).
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Таблиця 3
Масові коефіцієнти внутрішніх органів мишей після внутрішньошлункового
введення композиту ВДК і ПГМГ-ГХ (М ± m)

Композит ВДК та ПГМГГХ у дозі 2 000 мг/кг
(вміст ПГМГ-ГХ 20%)

6

Суспензія ВДК у дозі
2 000 мг/кг

5

Розчин ПГМГ-ГХ у дозі
400 мг/кг

3

Вода для ін’єкцій
(контроль)

6

селезінка

легені

серце

нирки (права/ліва)

печінка

головний мозок

Середня маса тіла, г

Показник

Групи тварин

Кількість тварин у
групі, n

Відносна маса органів, %

M

20,7

1,95

6,26

0,60/0,62

0,44

1,05

0,87

m

0,6

0,05

0,32

0,05/0,02

0,02

0,09

0,28

M

21,7

1,88

5,97

0,52/0,53

0,48

0,82

0,72

m

0,4

0,04

0,11

0,04/0,02

0,02

0,01

0,05

M

21,8

1,96

5,60

0,63/0,55

0,41

1,55

0,55

m

0,4

0,06

0,10

0,03/0,03

0,04

0,22

0,04

M

23,0

1,79

6,04

0,55/0,57

0,50

1,15

0,73

m

0,9

0,09

0,24

0,03/0,03

0,06

0,10

0,07

До складу композиту ВДК і ПГМГ-ГХ входить 20% ПГМГ-ГХ. Відповідно, за
внутрішньошлункового введення композиту (2 000 мг/кг) доза ПГМГ-ГХ становила
400 мг/кг маси тіла, що не спричинювало токсичних ефектів у дослідних тварин.
Для порівняння LD50 ПГМГ-ГХ за різними даними становить від 370 (миші-самки) та 620 (миші-самці) [7] до 900 (для обох статей) мг/кг [8].
Згідно з літературними даними ПГМГ-ГХ властива політропність дії, зокрема
нейротоксичність, про що свідчать клоніко-тонічні судоми, зміна характеру дихання,
судинно-циркуляторні порушення. Також можуть спостерігатися набряк легень, некротичні зміни в паренхімі нирок та печінки, виражені гемодинамічні порушення.
Загибель тварин може наставати внаслідок вираженої гіпоксії, яка зумовлена порушеннями гемодинаміки, а також пошкодженням аерогематичного бар’єру у легенях
з подальшим недостатнім надходженням кисню у кров. Не виключена також можливість безпосереднього токсичного впливу ПГМГ-ГХ на структуру вищезазначених
органів [7].
Виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновок, що ПГМГ-ГХ у складі
композиту зменшує свою токсичну дію. А доза 2 000 мг/кг маси тіла за внутрішньошлункового введення характеризує композит ВДК і ПГМГ-ГХ як малотоксичний
відповідно до класифікації речовин за токсичністю. Оскільки за одноразового внутрішньошлункового введення композиту ВДК і ПГМГ-ГХ летальних випадків серед
мишей не зареєстровано, цей композит можна класифікувати як малотоксичний згідно з класифікацією речовин за токсичністю (за Сидоровим К. К.).
73
ISSN 0367-3057, Фармацевтичний журнал, 2017, № 2

Висновки
1. За одноразового внутрішньошлункового введення мишам досліджуваного композиту ВДК і ПГМГ-ГХ не спостерігали дозозалежного гострого отруєння тварин,
значення LD50 є вищим за 2 000 мг/кг маси тіла.
2. За експериментально визначеними параметрами гострої токсичності композит
ВДК і ПГМГ-ГХ згідно з класифікацією речовин за токсичністю належить до IV класу – малотоксичні речовини.
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А. И. Дорошенко
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ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ КОМПОЗИТА ВЫСОКОДИСПЕРСНОГО
КРЕМНЕЗЕМА И ПОЛИГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНИДИНА ГИДРОХЛОРИДА
Ключевые слова: композит высокодисперсного кремнезема,
полигексаметиленгуанидина гидрохлорид, острая токсичность, метод in vivo
АННОТАЦИЯ
Возникновение и постоянный рост количества устойчивых к противомикробным
препаратам микроорганизмов стали глобальной проблемой общественного здравоохранения, которая ставит под угрозу эффективное лечение инфекционных
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заболеваний, поэтому разработка новых лекарственных средств, обладающих
противомикробными свойствами, является одним из приоритетных направлений
системы здравоохранения.
Катионные детергенты в результате сочетания поверхностной активности и
бактерицидных свойств являются перспективными для применения в фармации и
медицине. Одним из представителей группы катионных поверхностно-активные вещества являются полигексаметиленгуанидина гидрохлорид (ПГМГ-ГХ), проявляющий меньшую токсичность по сравнению с другими дезинфектантами, а также имеющий широкий спектр противомикробной активности.
Целью исследования было определение параметров острой токсичности композита высокодисперсного кремнезема (ВДК) и ПГМГ-ГХ на мышах при внутрижелудочном введении.
Исследование проведено на 23 самках белых мышей линии BALB/с массой 18‒
22 г. Для определения токсичности животные были распределены на группы. Первой
группе внутрижелудочно вводили композит высокодисперсного кремнезема с ПГМГГХ, второй ‒ суспензию ВДК, третьей ‒ раствор ПГМГ-ГХ и четвертой (контрольной) ‒ воду для инъекций.
Массу животных определяли перед введением композита и на 3, 7 и 14 сутки восстановительного периода. Введение ПГМГ-ГХ или композита ВДК и ПГМГ-ГХ привело к значительному снижению массы тела на 3 и 7 сутки по сравнению с контролем
с последующей нормализацией на 14 сутки. В группе ВДК значительных изменений
массы тела не наблюдали.
Результаты исследования свидетельствуют об отсутствии гибели мышей при однократном внутрижелудочного введения композита ВДК и ПГМГ-ГХ. При введении
раствора ПГМГ-ГХ в дозе 400 мг/кг (без ВДК) через 2 часа наблюдали случаи смерти
животных. Состояние выживших животных нормализовалось и на 14 сутки по большинству признаков отвечало таковому в группе контроля, что свидетельствует об
обратимости токсического воздействия ПГМГ-ГХ.
Был сделан вывод, что ПГМГ-ГХ в составе композита уменьшает свое токсическое действие. А доза 2 000 мг/кг массы тела при внутрижелудочном введении характеризует композит ВДК и ПГМГ-ГХ как малотоксичный согласно классификации
веществ по токсичности.

A. Doroshenko
Bogomolets National Medical University, Kyiv
ACUTE TOXICITY PARAMETERS OF A HIGHLY-DISPERSIVE SILICA AND
POLYHEXAMETHYLENE GUANIDINE HYDROCHLORIDE COMPOSITE IN MICE
AFTER INTRAGASTRIC ADMINISTRATION
Key words: highly-dispersive silica composite, polyhexamethylene guanidine
hydrochloride, acute toxicity, method in vivo
ABSTRACT
The emerging and steady increase of microbes that are resistant to antimicrobial
treatments has become a global public health concern that threatens the effective treatment
of infectious diseases, therefore, the development of new medicines with antimicrobial
properties is one of the priorities of the health systems.
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Cationic detergents, which, as a result of the combination of their surface activity
and bactericidal properties, are promising for use in pharmacy and medicine. One of
the representatives of the cationic surfactant group is polyhexamethylene guanidine
hydrochloride (PGMG-GC) which was shown to be less toxic compared to some other
disinfectants and effective against a wide spectrum of microbes.
The aim of the study was to determine the acute toxicity parameters of a highlydispersive silica (HDS) and PGMG-GC composite in mice after intragastric administration.
The study was carried out on 23 BALB/c female mice weighing 18–22 g. To determine
the toxicity, the animals were divided into the following groups. The first group was
intragastrically injected with a composite of HDS and PGMG-GH, the second group was
given a suspension of HDS, the third group was given a solution of PGMG-GC, and the
fourth (control) group was treated with water for injection.
The mass of the animals was determined before and on the 3rd, 7th, and 14th day after the
composite administration. Administration of PGMG-GC or PGMG-GC + HDS composite
caused significant decrease in body weight at 3rd and 7th day compared to control with
further normalization on day 14. No significant changes of body weight were found in HDS
group.
No death of mice occurred after a single intragastric injection of the HDS + PGMG-GC
composite during 14 days of the study. For the solution of PGMG-GC (without HDS), lethal
cases were reported 2 h after the treatment at a dose level of 400 mg/kg. The condition of
the animals survived normalized and, by the day 14, it corresponded to that in the control
group for the most of the signs of toxicity indicating the reversibility of the toxic effect of
PGMG-GC.
Therefore, PGMG-GC is less toxic whet it is used as a part of the composite. Since no
lethal cases were reported after a single intragastric administration of the composite at a
dose of 2 000 mg/kg of body weight, the composite HDS + PGMG-GC appears to be low
toxic according to the classification of substances by toxicity.
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Відомо, що фебрильна нейтропенія, яка виникає внаслідок застосування цито
статиків під час лікування онкологічних захворювань, – найчастіше ускладнення,
яке призводить до вимушеного зменшення доз хіміопрепаратів та зниження ефективності терапії [1]. Ступінь і тривалість нейтропенії, що розвивається після хіміотерапії, значною мірою визначає ризик виникнення життєво небезпечних інфекційних
ускладнень. Впровадження у клінічну практику рекомбінантних форм природного
білка гранулоцитарного колонієстимулювального фактора (Г-КСФ) дало змогу скоротити тривалість нейтропенії та мінімізувати негативні наслідки мієлосупресивної
терапії. На сьогодні багатьма дослідженнями доведено ефективність застосування
Г-КСФ у разі лікування онкологічних хворих [2].
Одним із першим препаратів Г-КСФ, застосованим у клініці, став філграстим,
отриманий у культурах Escherichia coli з використанням рекомбінантної технології. Проте короткий період напіввиведення потребував його щоденного введення та
неодноразового моніторингу ефективності. Саме тому створення препарату Г-КСФ
із продовженим періодом лікувальної дії в результаті приєднання до філграстиму
молекули поліетиленгліколю (ПЕГ), який різко уповільнює кліренс препарату та
не змінює при цьому його активних терапевтичних властивостей, вирішувало проблему повторних ін’єкцій [3, 4]. Пегілювання молекули філграстиму (приєднання до
N-кінцевої групи метионіну молекули ПЕГ із молекулярною масою 20 kD) збільшило
її розмір, що унеможливило клубочкову фільтрацію в нирках, яка домінує за нейтропенії. Натомість кліренс пегфілграстиму нейтрофілами, які з високою щільністю
експресують рецептор до Г-КСФ, не порушується. Препарат-рецепторний комплекс
інтерналізується та деградує всередині нейтрофілів, що і забезпечує циркуляцію в
крові препарату до моменту утворення необхідної кількості нових клітин [5]. Порівняльне дослідження ефектів пегфілграстиму і філграстиму на здорових волонтерах показало, що рівень нейтрофілів за одноразового введення пегфілграстиму в дозі
60–100 мкг/кг маси тіла в 6–8 разів вищий, ніж за щоденного введення філграстиму
в дозі 5–10 мкг/кг. При цьому продукція нейтрофілів після однократної ін’єкції пегфілграстиму дорівнює продукції гранулоцитів упродовж 10–11-денної терапії філграстимом [6].
© Колектив авторів, 2017
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Таким чином, розроблення і впровадження в клінічну практику пегфілграстиму є
важливим кроком у вирішенні проблеми профілактики нейтропенії і її ускладнень у
пацієнтів, які страждають на онкологічні захворювання. Головними перевагами препарату є зручність його застосування як для пацієнта, так і для лікаря, а також передбачувано висока ефективність.
Метою дослідження токсикологічних характеристик лікарських препаратів за повторних введень є визначення ступеня шкідливої дії фармакологічної речовини у разі
її тривалого введення, виявлення найбільш чутливих органів і систем організму, а
також дослідження ступеня оборотності спричинених ним пошкоджень. Тому метою
нашої роботи було дослідити підгостру токсичність препарату ПЕГ-Філстим.
Матеріали та методи дослідження
Дослідження токсикологічних характеристик препарату ПЕГ-Філстим (ТОВ
«Фармацевтичний завод «Біофарма»», Україна, м. Біла Церква, розчин для ін’єкцій,
який містить пегфілграстим у дозі 10 мг/мл) виконано згідно з Наказом МОЗ України
№ 944 від 14. 12. 2009 р. «Про погодження матеріалів Порядку проведення доклінічного вивчення лікарських засобів та експертизи матеріалів доклінічного вивчення
лікарських засобів» [7]. Дослідних тварин утримували у віварії згідно зі стандартними санітарними нормами, на необхідному харчовому раціоні [8]. Усі дослідження виконано згідно з правилами «Європейської конвенції захисту хребетних тварин, яких
використовують в експериментальних й інших наукових цілях» [9].
Вивчення підгострої токсичності препарату ПЕГ-Філстим здійснено на 50 білих нелінійних щурах обох статей масою 170–230 г за умов щоденного підшкірного
введення впродовж 28 діб [10]. Тварин було розподілено на 4 групи: І група – інтактний контроль (тварини, яким підшкірно вводили 0,9%-й розчин NaCl в об’ємі, який
дорівнює об’єму введеного в максимальній дозі ПЕГ-Філстиму; n = 20); ІІ група
– тварини, яким підшкірно вводили препарат ПЕГ-Філстим у дозі 0,5 мг/кг (умовно
терапевтична, яка не спричинює будь-яких ознак токсичної дії, n = 10); ІІІ група –
тварини, яким підшкірно вводили препарат ПЕГ-Філстим у дозі 1 мг/кг (доза, яка
вдвічі перевищує умовно терапевтичну, n = 10); IV група – тварини, яким підшкірно
вводили препарат ПЕГ-Філстим у дозі 2 мг/кг (доза, яка в чотири рази перевищує
умовно терапевтичну, n = 10). Ці дози відповідають максимальним, які використовували для підшкірного введення щурам в дослідженні підгострої токсичності
оригінального препарату пегфілграстиму – Неуластиму (Ф.Хоффман-Ля Рош Лтд.,
Швейцарія) [11].
Упродовж усього періоду спостереження реєстрували виживання, споживання
води і їжі, масу тіла (перед введенням препарату, на 7-му, 14-ту, 21-шу, 29-ту добу) та
вияви інтоксикації (у разі їх виникнення) за загальним фізичним станом тварин: зміни
положення тіла, активності, поведінки, стану шкірних покривів і слизових оболонок,
температури та маси тіла, частоти дихання, а також за окремими симптомами (діарея,
сльозоточивість, виділення з носа, тремор, зміна кольору сечі й фекалій та ін.). У всіх
групах тварин після закінчення експерименту (29-та доба) визначали спонтанний добовий діурез, робили загальноклінічне дослідження крові та сечі [12, 13], після чого
тварин наркотизували діетиловим ефіром та виводили з досліду шляхом цервікальної
дислокації шийних хребців. Для визначення вихідного рівня функціонального стану
тварин використовували 10 щурів групи інтактного контролю.
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Кількість еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів крові підраховували в камері
Горяєва. Виготовлення і забарвлення мазків, а також визначення формули крові
виконували відповідно до загальноприйнятих методичних вказівок [13]. Визначення гемоглобіну крові робили геміхромним методом за допомогою біохімічного
аналізатора HTI BioChem SA (Chemistry Analyzer), виробництва High Technology
Inc. (США) і стандартного тест-набору виробництва НВП «Філісіт-Діагностика»
(Україна). Активність аланінамінотрансферази (АлАТ), аспартатамінотрансферази (АсАТ), лужної фосфатази (ЛФ), а також вміст загального білка, альбумінів,
глобулінів, креатиніну, сечовини, глюкози, загального холестерину, тригліцеридів
у сироватці крові визначали за допомогою вищезазначеного біохімічного аналізатора та наборів реагентів для клінічної біохімії виробництва High Technology Inc.
(США).
Дослідження загальних властивостей сечі (колір, прозорість, рН, щільність) виконували на 29-ту добу експерименту з використанням стандартних діагностичних
тест-смужок DekaPHAN Leuco, виробництва «PLIVA-Lachema Diagnostika» (Чехія).
Біохімічний аналіз сечі на вміст загального білка, креатиніну і глюкози робили на
біохімічному аналізаторі HTI BioChem SA (Chemistry Analyzer), виробництва High
Technology Inc. (США) з використанням стандартних наборів реагентів для клінічної
біохімії виробництва High Technology Inc. (США). Мікроскопію осаду здійснювали
за допомогою світлової мікроскопії.
Статистичну обробку результатів проводили за допомогою пакета прикладних
програм STATISTICA 6.0 (StatSoft, USA), використовуючи t-критерій Стьюдента та
U-критерій Манна–Уітні [14]. Значущими вважали відмінності між контролем і дослідом при р < 0,05.
Дослідження було виконано на базі кафедри фармакології, клінічної фармакології
та фармакоекономіки ДЗ «Дніпропетровська медична академія» (база доклінічних
досліджень Державного експертного центру МОЗ України, посвідчення № 22 від
30. 04. 2009 р.) в рамках розробки ТОВ «Фармацевтичний завод «Біофарма»» лікарського засобу ПЕГ-Філстим.
Результати дослідження та обговорення
Результати дослідження свідчать, що в умовах повторних введень препарату
ПЕГ-Філстим загибелі тварин у жодній із груп не реєстрували. Стан шкірних покривів, слизових оболонок, споживання води та їжі, температура тіла, активність і положення тіла в усіх дослідних групах не відрізнялись від таких у контрольних щурів.
Динаміка маси тіла експериментальних тварин впродовж досліду залишалася в межах фізіологічної норми і статистично не відрізнялася від показників групи контролю.
Таким чином, повторні підшкірні введення препарату ПЕГ-Філстим протягом 28 діб
не мають негативного впливу на загальний стан, динаміку маси тіла, зовнішній вигляд та поведінку щурів.
Встановлено, що курсове (протягом 28 діб) підшкірне введення препарату ПЕГФілстим у дозах 0,5, 1,0 та 2,0 мг/кг призводить до дозозалежного збільшення кількості лейкоцитів у периферичній крові дослідних тварин відповідно на 39,5%, 79,9%
і 176,3% (p < 0,05) (табл. 1).
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Таблиця 1
Деякі показники периферичної крові щурів після 28-денного застосування
препарату ПЕГ-Філстим (М ± m)
Групи тварин

Показники
еритроцити,
×1012/л

гемоглобін,
г/л

лейкоцити,
×109/л

тромбоцити,
×109/л

8,08 ± 0,54

232,1 ± 8,95

Вихідні дані
Інтактний контроль

4,38 ± 0,09

137,8 ± 2,49
29-та доба

Інтактний контроль

4,44 ± 0,13

139,1 ± 2,86

8,16 ± 0,60

230,0 ± 9,07

ПЕГ-Філстим, 0,5 мг/кг

4,62 ± 0,06

142,9 ± 1,72

11,38 ± 1,27*

250,5 ± 10,53

ПЕГ-Філстим, 1 мг/кг

4,69 ± 0,05

144,2 ± 1,47

14,68 ± 1,37*

240,0 ± 9,72

ПЕГ-Філстим, 2 мг/кг

3,68 ± 0,15*

124,7 ± 2,77*

22,55 ± 2,22*

250,5 ± 10,61

П р и м і т к а: * – p < 0,05 щодо контролю.

При цьому вміст еритроцитів (17,1%, p < 0,05) і концентрація гемоглобіну (10,4%,
p < 0,05) у крові статистично значущо зменшились тільки у разі застосування досліджуваного засобу в максимальній дозі 2,0 мг/кг. Вміст тромбоцитів під впливом
ПЕГ-Філстиму коливався в межах фізіологічної норми (табл. 1).
Під час детального розгляду морфологічного складу лейкоцитів периферичної
крові було виявлено, що у щурів, яким упродовж 28 діб вводили досліджуваний препарат, розвивається лейкоцитоз переважно нейтрофільного характеру (табл. 2).
Таблиця 2
Абсолютний вміст різних форм лейкоцитів (109/л ) у периферичній крові щурів
після 28-денного застосування препарату ПЕГ-Філстим (М ± m)
Групи тварин

Лімфоцити

Моноцити

Еозинофіли

Нейтрофіли
паличкосегментоядерні
ядерні

Вихідні дані
Інтактний
контроль

5,22 ± 0,29

0,201 ± 0,028

0,284 ± 0,036 0,090 ± 0,018

2,36 ± 0,21

29-та доба
Інтактний
контроль
ПЕГ-Філстим,
0,5 мг/кг
ПЕГ-Філстим,
1 мг/кг
ПЕГ-Філстим,
2 мг/кг

5,18 ± 0,33

0,206 ± 0,037

0,288 ± 0,040 0,083 ± 0,014

6,11 ± 0,46

0,343 ± 0,042* 0,319 ± 0,048

7,70 ± 0,50*

0,492 ± 0,083* 0,432 ± 0,063

8,38 ± 0,50*

0,858 ± 0,158*

0,628 ±
0,129*

0,160 ±
0,034*
0,267 ±
0,059*
0,571 ±
0,122*

2,40 ± 0,24
4,45 ± 0,83*
5,79 ± 0,86*
12,11 ±
1,59*

П р и м і т к а: * – p < 0,05 щодо контролю.
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Так, абсолютний вміст паличкоядерних та сегментоядерних нейтрофілів за дії
ПЕГ-Філстиму в дозах 0,5, 1,0 та 2,0 мг/кг статистично вірогідно зростав зі збільшенням дози препарату – відповідно на 92,8, 221,7, 588,0% (p < 0,05) для незрілих та на
85,4, 141,3, 404,6% (p < 0,05) для зрілих форм щодо інтактного контролю. Таку саму
динаміку змін спостерігали і для моноцитів. Приріст вмісту останніх становив 66,5,
138,8 та 316,5% (p < 0,05) щодо контрольних значень. При цьому вміст лімфоцитів
під впливом досліджуваного препарату також перевищував показники контролю, але
значущим таке збільшення було у разі застосування доз 1,0 (на 48,6%, p < 0,05) та
2,0 мг/кг (на 61,8%, p < 0,05). Статистично вірогідне збільшення абсолютного вмісту
еозинофілів спостерігали тільки за дії ПЕГ-Філстиму в дозі 2,0 мг/кг – на 118,0%
(p < 0,05) (табл. 2).
Слід зазначити, що такі зміни абсолютного вмісту різних форм лейкоцитів
призводили до зменшення відносного вмісту лімфоцитів і еозинофілів в крові
(табл. 3).
Таблиця 3
Морфологічний склад лейкоцитів (%) у периферичній крові щурів після
28-денного застосування препарату ПЕГ-Філстим (М ± m)
Нейтрофіли
Групи тварин

Лімфоцити

Моноцити

Еозинофіли

паличкоядерні

сегментоядерні

1,2 ± 0,17

30,3 ± 1,25

Вихідні дані
Інтактний
контроль

63,0 ± 1,32

2,3 ± 0,31

3,2 ± 0,33

29-та доба
Інтактний
контроль
ПЕГ-Філстим,
0,5 мг/кг
ПЕГ-Філстим,
1 мг/кг
ПЕГ-Філстим,
2 мг/кг

64,0 ± 1,57

2,4 ± 0,27

3,5 ± 0,31

1,0 ± 0,15

29,1 ± 1,41

56,5 ± 3,53

3,1 ± 0,31

2,9 ± 0,41

1,3 ± 0,15

36,2 ± 3,47

54,6 ± 3,14*

3,3 ± 0,37

3,0 ± 0,39

1,7 ± 0,26*

37,4 ± 2,98*

39,1 ± 2,92*

3,6 ± 0,37*

2,6 ± 0,27*

2,4 ± 0,40*

52,3 ± 2,30*

П р и м і т к а: * – p < 0,05 щодо контролю.

Таким чином, препарат ПЕГ-Філстим в дозах 0,5 1,0 і 2,0 мг/кг за повторних підшкірних введень протягом 28 діб призводить до розвитку нейтрофільного лейкоцитозу та збільшення вмісту моноцитів, лімфоцитів і еозинофілів. У максимальній дозі
2,0 мг/кг досліджуваний препарат зменшує вміст еритроцитів і рівень гемоглобіну в
крові.
Дані досліджень біохімічних показників сироватки крові щурів, які характеризують білковий, вуглеводний та ліпідний обміни, після 28-ми діб застосування препарату не виявили значних зрушень (табл. 4).
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Таблиця 4
Окремі показники біохімічного аналізу крові щурів після 28-денного
застосування препарату ПЕГ-Філстим (М ± m)
Показник

АлАТ, Од/л
АсАТ, Од/л
ЛФ, Од/л
Креатинін, мг/л
Сечовина, ммоль/л
Загальний білок, г/л
Альбуміни, г/л
Глобуліни, г/л
Глюкоза, ммоль/л
Холестерин, ммоль/л
Тригліцериди, ммоль/л
АлАТ, Од/л
АсАТ, Од/л
ЛФ, Од/л
Креатинін, мг/л
Сечовина, ммоль/л
Загальний білок, г/л
Альбуміни, г/л
Глобуліни, г/л
Глюкоза, ммоль/л
Холестерин, ммоль/л
Тригліцериди, ммоль/л

інтактний
контроль

Групи тварин
ПЕГ-Філстим

0,5 мг/кг
Вихідні дані
47,1 ± 2,03
–
138,6 ± 5,92
–
180,3 ± 15,6
–
5,88 ± 0,22
–
13,56 ± 0,55
–
62,4 ± 1,21
–
38,7 ± 0,49
–
24,6 ± 1,22
–
7,65 ± 0,23
–
1,23 ± 0,10
–
0,596 ± 0,061
–
29-та доба
44,7 ± 1,35
45,5 ± 5,54
140,8 ± 6,74
136,5 ± 6,18
177,8 ± 14,9
277,5 ± 44,0
5,97 ± 0,20
6,95 ± 0,34*
13,44 ± 0,52
14,74 ± 0,82
63,3 ± 1,15
59,5 ± 1,47
38,2 ± 0,57
35,8 ± 0,80*
25,0 ± 1,27
23,7 ± 1,63
7,72 ± 0,17
8,28 ± 0,17*
1,23 ± 0,10
1,35 ± 0,10
0,601 ± 0,065
0,567 ± 0,062

1 мг/кг

2 мг/кг

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

33,2 ± 2,69*
129,7 ± 7,55
420,4 ± 68,5*
6,05 ± 0,29
15,53 ± 1,48
64,5 ± 1,82
39,3 ± 0,41
25,2 ± 1,52
7,84 ± 0,37
1,32 ± 0,06
0,432 ± 0,049

28,8 ± 3,38*
126,2 ± 8,99
434,6 ± 63,9*
4,66 ± 0,33*
11,99 ± 0,83
58,2 ± 1,26*
36,5 ± 1,12
21,6 ± 0,54*
7,74 ± 0,56
1,12 ± 0,05
0,438 ± 0,046

Примітка: * – р < 0,05 щодо інтактного контролю.

Концентрація глюкози, загального холестерину, тригліцеридів, вміст загального
білка, альбумінів і глобулінів у сироватці крові тварин хоча і характеризувалися деякими коливаннями показників між експериментальними групами (табл. 4), проте не
виходили за межі фізіологічних норм для цього виду тварин [15].
Серед біохімічних методів, які застосовують під час вивчення нешкідливості
хімічних речовин, велике значення приділяють визначенню активності ферментівмаркерів гепатоцитолізу – АлАТ і АсАТ. Результати наших досліджень свідчать,
що повторне підшкірне введення щурам препарату ПЕГ-Філстим не впливало на
активність АсАТ. При цьому показники активності АлАТ були значущо меншими
щодо контрольних значень у разі застосування ПЕГ-Філстиму в дозах 1,0 та 2,0 мг/кг
відповідно на 25,7% (p < 0,05) та 35,6% (p < 0,05). Однак такі зміни не мають істотного клінічного значення. Натомість активність лужної фосфатази в сироватці
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крові щурів після 28-денного введення досліджуваного препарату в дозах 0,5, 1,0
та 2,0 мг/кг зросла на 56,1% (p = 0,055), 136,5% (p < 0,05) і 144,5% (p < 0,05) відповідно (табл. 4).
Рівень креатиніну характеризувався незначними коливаннями. Зокрема, в групі
тварин, які отримували препарат ПЕГ-Філстим в дозі 0,5 мг/кг, концентрація креатиніну перевищувала показник контролю на 16,6% (р < 0,05). У тварин, яким вводили
більш високі дози препарату, таких змін виявлено не було. Однак слід зазначити, що
в усіх трьох досліджуваних групах вміст цього метаболіту в сироватці крові не виходив за межі фізіологічних величин. Рівень сечовини в сироватці крові дослідних
груп тварин після тривалого введення досліджуваного препарату залишався на рівні
контролю (табл. 4).
Встановлено, що у тварин, яким протягом 28 діб підшкірно вводили досліджуваний препарат в зазначених дозах, істотних змін показників сечі, які могли б свідчити
про незворотні порушення функції нирок, не спостерігали (табл. 5).
Таблиця 5
Показники клінічного аналізу сечі щурів після 28-денного застосування
препарату ПЕГ-Філстим (М ± m)
Показник

інтактний
контроль

Діурез, мл/добу
Питома щільність
рН
Лейкоцити
Білок, г/л
Глюкоза, ммоль/л
Креатинін, мг/л

4,21 ± 0,16
1,019 ± 0,002
6,43 ± 0,13
0–1
4,35 ± 0,48
0,41 ± 0,08
278,4 ± 37,6

Діурез, мл/добу
Питома щільність
рН
Лейкоцити
Білок, г/л
Глюкоза, ммоль/л
Креатинін, мг/л

4,46 ± 0,15
1,020 ± 0,002
6,35 ± 0,15
0–1
4,39 ± 0,50
0,44 ± 0,09
288,3 ± 40,5

Групи тварин
ПЕГ-Філстим
0,5 мг/кг
Вихідні дані
–
–
–
–
–
–
–
29-та доба
4,56 ± 0,19
1,019 ± 0,002
6,45 ± 0,12
0–1
3,04 ± 0,66
0,39 ± 0,09
256,5 ± 22,5

1 мг/кг

2 мг/кг

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

4,13 ± 0,22
1,018 ± 0,002
6,50 ± 0,13
0–1
3,71 ± 0,77
0,41 ± 0,11
395,9 ± 54,2

4,36 ± 0,20
1,021 ± 0,002
6,40 ± 0,12
0–1
4,98 ± 0,84
0,39 ± 0,08
279,2 ± 33,6

Кількість лейкоцитів у всіх групах була 0–1 у полі зору. Еритроцитів не виявлено. Показники вмісту білка, креатиніну і глюкози в групах щурів, яким вводили досліджуваний препарат, статистично вірогідно не відрізнялися від таких групи конт
ролю. Таким чином, повторне підшкірне введення препарату ПЕГ-Філстим у дозах
0,5, 1,0 і 2,0 мг/кг впродовж 28 діб не призводить до порушення функціонального
стану нирок дослідних тварин.
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Висновки
1. Препарат ПЕГ-Філстим за умов щоденного підшкірного застосування в дозах
0,5 1,0 і 2,0 мг/кг протягом 28 діб не спричинює загибелі тварин, не здійснює токсичного впливу на загальний стан, поведінку, споживання їжі та води, приріст маси тіла
лабораторних щурів.
2. За повторних введень у досліджуваних дозах препарат ПЕГ-Філстим не впливає на білковий, ліпідний, вуглеводний обмін та не порушує роботу сечовидільної і
гепатобіліарної систем. Повторні введення ПЕГ-Філстиму призводять до підвищення активності лужної фосфатази в сироватці крові.
3. Препарат ПЕГ-Філстим у дозах 0,5 1,0 і 2,0 мг/кг за повторних підшкірних введень упродовж 28 діб призводить до розвитку вираженого нейтрофільного лейкоцитозу та збільшення вмісту моноцитів, лімфоцитів і еозинофілів. У максимальній дозі
2,0 мг/кг досліджуваний препарат зменшує вміст еритроцитів і рівень гемоглобіну в крові.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ПРЕПАРАТА
ПЭГ-ФИЛСТИМ
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АННОТАЦИЯ
Фебрильная нейтропения, которая возникает в результате применения цитостатиков при лечении онкологических заболеваний, – частое осложнение, которое приводит к вынужденному уменьшению доз химиопрепаратов и снижению эффективности
терапии. Внедрение в клиническую практику рекомбинантных форм естественного
белка гранулоцитарного колониестимулирующего фактора позволило минимизировать негативные последствия миелосупрессивной терапии. Основной задачей исследования токсикологических характеристик лекарственных препаратов при повторных введениях является определение степени вредного воздействия фармакологического вещества, выявление наиболее чувствительных органов и систем организма.
Поэтому целью нашей работы было исследование подострой токсичности препарата ПЭГ-Филстим.
Изучение токсичности препарата ПЭГ-Филстим проведены на 50 белых нелинейных крысах обоего пола массой 170–230 г в условиях ежедневного (28 суток)
подкожного введения в дозах 0,5, 1,0 и 2,0 мг/кг. В течение всего периода наблюдения регистрировали выживание, потребление воды и пищи, массу тела и проявления
интоксикации. Во всех группах животных по окончании эксперимента определяли
спонтанный суточный диурез, проводили общеклиническое исследование крови и
мочи.
Результаты показали, что препарат ПЭГ-Филстим в условиях ежедневного подкожного применения в дозах 0,5, 1,0 и 2,0 мг/кг в течение 28 суток не приводит к
гибели животных, не оказывает токсического воздействия на общее состояние, поведение, потребление пищи и воды, прирост массы тела лабораторных крыс. При
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повторных введениях в исследуемых дозах ПЭГ-Филстим не влияет на белковый,
липидный, углеводный обмен, не нарушает работу мочевыделительной и гепатобилиарной систем, однако увеличивает активность щелочной фосфатазы в сыворотке
крови. Препарат ПЭГ-Филстим приводит к развитию выраженного нейтрофильного
лейкоцитоза и увеличению содержания моноцитов, лимфоцитов и эозинофилов. В
максимальной дозе 2,0 мг/кг исследуемый препарат уменьшает содержание эритроцитов и уровень гемоглобина в крови.
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STUDY OF PEG-FILSTIM SUB-ACUTE TOXICITY
Key words: filgrastim, pegfilgrastim, neutropenia, sub-acute toxicity, PEG-Filstim
ABSTRACT
Febrile neutropenia caused by cytostatic therapy in the treatment of oncological diseases is a frequent complication, which results in enforced reduction in chemotherapy doses
and lower effectiveness of the treatment. Introduction of the recombinant forms of the natural protein granulocyte colony-stimulating factor into clinical practice has allowed to minimize the negative consequences of myelosuppressive therapies. The main task of repeated
dose toxicity studies of drugs is evaluation of damaging effects of the pharmacological
substance, revealing the most sensitive organs and systems in the body.
Therefore, our work was aimed at studying sub-acute toxicity of PEG-Filstim.
Toxicity study of PEG-Filstim was performed in 50 white wild-type rats of both sexes
with body weight 170 to 230 g on daily (28 days) subcutaneous administration in the doses
of 0.5, 1.0 and 2.0 mg/kg. During the whole observational period, survival, water and food
consumption, body weight and symptoms of intoxication were registered. After completion
of the experiment, spontaneous diurnal diuresis was evaluated and clinical blood and urine
examination performed in all groups of animals.
The results have shown that PEG-Filstim on daily subcutaneous administration in the
doses of 0.5, 1.0 and 2.0 mg/kg during 28 days does not cause death in the animals, nor general toxic effects on health, behaviour, food and water consumption, body weight growth
in laboratory rats. Upon repeated administration in the studied doses, PEG-Filstim does
not affect protein, lipid, carbohydrate metabolism, does not impair functions of urinary and
hepatobiliary systems, but increases blood serum alkaline phosphatase activity. PEG-Filstim causes development of pronounced neutrophil leucocytosis and increase in monocyte,
lymphocyte and eosinophil count. In the maximum dose of 2.0 mg/kg the studied drug
decreases blood red cell count and haemoglobin level.
Електронна адреса для листування з авторами: publication@biofarma.ua

86
ISSN 0367-3057, Фармацевтичний журнал, 2017, № 2

РЕЦЕНЗІЇ
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
В АНАЛИТИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЗДАНИЯ И КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В УКРАИНЕ / ПОД РЕД. ЧЛЕНКОР. НАН УКРАИНЫ В. П. ГЕОРГИЕВСКОГО»
Хроматографічні методи дослідження мають важливе значення у забезпеченні
досліджень, випробувань та контролю якості на всіх етапах життєвого циклу лікарських
засобів: від пошуку нових активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) – субстанцій
синтетичного, природного, біотехнологічного походження, фармацевтичної розробки,
промислового виробництва, контролю якості і ефективності лікарських засобів під час
оптової, роздрібної торгівлі до медичного застосування.
Монографія «Хроматографические методы в аналитическом обеспечении создания
и контроля качества лекарственных средств в Украине» містить унікальні матеріали, що
узагальнюють значний вклад авторів у розвиток теоретичних основ хроматографічних
методів досліджень та багаторічний досвід із розроблення хроматографічних методів
контролю якості лікарських засобів і аналітичного забезпечення створення ліків.
Матеріал структуровано у вісім логічно побудованих розділів (глав). Перший розділ
присвячено викладенню теоретичних основ сучасної стандартизації ТШХ, ВЕРХ, ГХ, у
тому числі міцелярної рідинної хроматографії. Вагомою за об’ємом і значущістю є 3 глава
«Практичне застосування хроматографічних методів», в якій викладено систематизовані
матеріали з розроблення хроматографічних методик, які застосовують під час синтезу, пошуку біологічно активних речовин, контролю якості субстанцій та готових лікарських форм.
Родзинкою монографії є узагальнений матеріал із застосування хроматографічних методів
у дослідженні біотрансформації лікарських засобів, в якому на конкретних прикладах
розглянуті можливості поєднання ВЕРХ та мас-детекції у вивченні біоеквівалентності
генериків та біоаналітичних дослідженнях оригінальних лікарських препаратів (Корвітин).
Слід зазначити, що вельми цікавим та важливим є матеріал, наведений у главі 5, в якій розглянуто питання визначення продуктів розкладу нестабільних у розчинах АФІ в парентеральних
лікарських засобах, а також ступінь інкапсулювання АФІ у ліпосоми. Заслуговують на увагу
розділи 7 і 8, в яких систематизовано дослідження вітчизняних, зарубіжних вчених та авторів
монографії щодо розкриття перспектив застосування міцелярної ВЕРХ, міцелярної ТШХ в
аналізі лікарських засобів і рослинної сировини, а також наведено приклади застосування
хроматографічних методів в аналітичному забезпечення створення і контролі якості
фітопрепаратів та лікарських рослин. Зміст таблиць 8.21, 8.24 є неперевершено цінним.
Заслуговує на увагу список літератури наприкінці кожного підрозділу, в якому наведено
найсучасніші наукові джерела.
Матеріали монографії є надбанням сучасної скарбниці теоретичного та практичного
фундаменту, який закладає основи наукової методології аналітичного забезпечення створення сучасного арсеналу лікарських засобів в Україні та контролю їхньої якості.
Важливість монографії важко переоцінити, вона може бути «настільною» книгою
для дослідників, аспірантів, науково-педагогічного складу ВНМЗ, для спеціалістів
фармацевтичного сектора галузі охорони здоров’я, які займаються у напрямах створення та
контролю якості лікарських засобів.
Хочеться подякувати авторам за величезну працю та побажати натхнення!
Ветютнева Н. О. – доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений працівник
фармації України, завідувач кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів
НМАПО імені П. Л. Шупика
Коритнюк Р. С. – доктор фармацевтичних наук, професор, професор кафедри
фармацевтичної технології і біофармації НМАПО імені П. Л. Шупика
Трохимчук В. В. – доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений працівник
освіти України, декан медико-профілактичного і фармацевтичного факультету НМАПО
імені П. Л. Шупика
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НЕКРОЛОГИ
ПАМЯТІ ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО ТА ПРАКТИКА
СЯТИНІ МИХАЙЛА ЛУКОВИЧА
Колектив Національного медичного університету імені О. О. Богомольця та фармацевтичного факультету в глибокій жалобі з приводу
передчасної смерті Сятині Михайла Луковича, завідувача кафедри організації та економіки фармації, професора, доктора фармацевтичних
наук, Заслуженого працівника охорони здоров’я.
Серце великого життєлюба перестало битися на 59 році життя.
Воно було віддане Україні та Національному медичному університету
імені О. О. Богомольця. Його патріотизм проявлявся у власній принциповості та сучасних поглядах, у постійній праці на благо Держави і людей.
Народився Сятиня М. Л. 16 серпня 1957 р. в с. Синевир Міжгірського району Закарпатської області, пішов із життя – 05 квітня 2017 р.
Випускник Львівського державного медичного інституту (1979 р.), трудову діяльність розпочав на посаді рецептара-контролера, старшого провізора, заступника завідуючого відділом, провізора аптеки № 7 Шевченківського району м. Києва.
З 1983 р. по 1989 р. працював завідуючим-провізором аптеки № 20 Шевченківського
району м. Києва. У 1989–1990 рр. – начальник виробництва спільного українсько-англійського підприємства «Фемтек», із 1990 р. – консультант представництва Венгрії в
Україні, з 1995 р. – директор венгерського ТОВ «Медіпекс», 1996–2002 рр. – директор
представництва «Гедеон Ріхтер» і президент ТОВ «Гедеон Ріхтер-Укрфарм».
У 2002 р. Сятиню М. Л. було обрано народним депутатом Верховної Ради України
IV скликання, він виконував обов’язки голови Комітету з питань законодавчого забезпечення розвитку фармації і виконання фармацевтичної діяльності Комітету Верховної
Ради України з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства (2002–2006 рр.).
Із 1996 р. по 2006 р. Сятиня М. Л. працював на посаді доцента, а пізніше професора кафедри організації і економіки фармації Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, з 2004 р. – доктор фармацевтичних наук.
Із 2006 р. по 2012 р. – завідуючий кафедрою аптечної та промислової технології
ліків, а з 2012 р. – завідуючий кафедрою організації та економіки фармації Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.
У 1998 р. за високі організаційні здібності, професійні знання та вміння Михайлу Луковичу присвоєно почесне звання «Заслуженого працівника охорони здоровʼя
України».
Він є автором більш ніж 120 наукових і науково-методичних робіт, серед яких 5
монографій, 4 навчальні посібники, словник-довідник та інші нормативні акти з організації роботи аптечних закладів.
Фармацевтичний факультет втратив серце завідуючого кафедрою, але вічною
буде Памʼять про нього.
Висловлюємо щирі співчуття родині покійного, поділяємо її горе. Розуміємо гіркоту втрати всіх, хто знав, любив і поважав Михайла Луковича.
Колективи Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
Редакція Фармацевтичного журналу
Фармацевтична спільнота України, друзі та учні
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