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ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ФАРМАЦІЄЮ
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майбутнє», присвяченої 25-річчю роботи ДП «Державний експертний центр
МОЗ України»
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ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ФАРМАКОНАГЛЯДУ
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SYSTEM IN
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Ще в ХVI ст. відомий швейцарський алхімік, лікар та філософ Парацельс сказав:
«Все є отрута, і все є ліки. Тільки одна доза робить ліки отрутою, а отруту ліками».
Історія застосування людством лікарських засобів (ЛЗ) свідчить про те, що недбале
застосування ліків, недостатнє вивчення їхніх властивостей та нехтування дозою і
кратністю застосування може призвести до трагічних, а іноді й фатальних наслідків.
Сучасні технології дають змогу створювати нові ліки, що допомагають при хворобах та станах, які раніше вважали невиліковними. Однак будь-який лікарський засіб є чужорідним для людського організму, а визначити всі можливі побічні реакції
певного ЛЗ на етапі реєстрації не завжди можливо. Це пов’язано з недостатньою та
обмеженою кількістю інформації, яку можна отримати з доклінічних та клінічних
досліджень 1–3 фази, адже під час проведення клінічних досліджень накладаються
певні рамки, такі як невеликі групи пацієнтів, обмеження віку, статі, етнічності, вузький спектр показань та короткий час застосування засобу. Саме тому вивчення історії
застосування ліків та аналіз сучасних методів фармаконагляду є актуальними сьогодні. Дослідженню питань фармаконагляду присвячено наукові праці таких авторів, як
Матвєєва О. В., Думенко Т. М., Зіменковський А. Б., Котвіцька А. А., Парновський Б. Л.,
Заліська О. М., Піняжко Р. М., Яковлева Л. В. та ін.
Система фармаконагляду в Україні існує з 1996 р., а з 2002 р. Україна є членом
міжнародної програми ВООЗ із моніторингу побічних дій. Сьогодні розвиток фармаконагляду в нашій державі не стоїть на місці. Активно впроваджуються нові методи
моніторингу побічних реакцій, відбувається гармонізація вітчизняного законодавства з європейським та обмін досвідом з іншими країнами світу.
Наразі важливою метою системи фармаконагляду в Україні є поширення необхідних знань про побічні реакції серед громадськості, установлення алгоритму дій
© Колектив авторів, 2017
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у разі виникнення побічної реакції, сприяння комплаєнсу та довірі між пацієнтом та
лікарем, обґрунтування необхідності обережного та коректного застосування ліків та
уникнення самолікування серйозних станів.
Матеріали та методи дослідження
Метою дослідження було вивчення та узагальнення етапів формування регуляторної діяльності фармаконагляду у світі та в Україні, систематизація історичних факторів, передумов створення системи фармаконагляду та ознайомлення з практикою
здійснення фармаконагляду в інших країнах. Для виконання поставленого завдання
було використано такі методи: збір інформації, огляд вітчизняних та іноземних джерел, систематизація інформації у вигляді таблиць, аналіз нормативно-правової бази
системи фармаконагляду в Україні відповідно до кращих регуляторних систем світу.
Результати дослідження та обговорення
Належну увагу проблемі безпеки лікування та здійсненню нагляду за несприятливими наслідками дії ЛЗ почали приділяти наприкінці ХІХ – початку ХХ століття.
Останнє зумовлено низкою світових трагедій, що сталися на тлі застосування ЛЗ.
Першою з них був «сульфаніламідний бум».
У 1927 р. найбільший німецький хімічний концерн «І. Г. Фарбеніндустрі» оцінив
фінансову привабливість досліджень, спрямованих на пошук антибактеріальних препаратів серед барвників, виробництвом яких, власне, і займався, і запропонував Гекхарду Домагку очолити експериментальну науково-дослідну лабораторію патології і
бактеріології, створену при концерні в Вупперталь-Ельберфельді [12].
Дослідження Гекхарда Домагка було засновано на працях Пауля Ерліха, який в
1910 р. опублікував результати свого відкриття – першого хіміотерапевтичного препарату сальварсан, який досить успішно застосовували в лікуванні сифілісу. Відкриттю сальварсану передували пошуки Ерліхом ліків серед барвників. Вчений вважав, що оскільки барвники, які використовують для мікроскопії, мають властивість
забарвлювати виключно мікроорганізми, майже не зачіпаючи навколишніх тканин,
то «магічну кулю» – ліки, що впливають тільки на збудника хвороби, слід шукати
саме серед цієї групи речовин [7].
Тому Гекхард Домагк і обрав для досліджень речовини з групи азобарвників, які
застосовували для фарбування шкіри, тканини, паперу і які мали властивість забарвлювати лише деякі елементи тканин, практично не накопичуючись в інших. Дослід
ження вчений робив на лабораторних тваринах, заражених патогенними мікроорганізмами. У 1932 р. вчений нарешті виявив, що червоний азобарвник для фарбування
шкіри під назвою «пронтозил» (його синтезували німецькі хіміки Фріц Мітч і Йозеф
Кларер) із сульфонамідним радикалом має активність проти гемолітичного стрептокока. Під час повторних дослідів були отримані дані, що пронтозил ефективний і
проти багатьох інших мікробів. У лютому 1935 р. в «Німецькому медичному тижневику» Герхард Домагк опублікував остаточні результати випробування пронтозила
– червоного стрептоциду. Досліди показали, що препарат ефективний навіть за таких
складних для лікування інфекційних хвороб, як цереброспінальний менінгіт і пневмонія. Причому перший клінічний експеримент Гекхард Домагк здійснив на власній
доньці – Хільдегарде. Дівчинка з необережності укололася голкою, яка так і залишилася під шкірою руки. При спробі витягти її, голка зламалася. Довелося звертатися
до хірургів. Голку дістали, наклали шви, а на наступний день рука розпухла, підвищилася температура, почалося виражене запалення, що незабаром дійшло до ліктя.
У той час був тільки один шлях порятунку життя дитини – ампутація. Тоді Гекхард
Домагк зважився і, за згодою хірургів, почав лікування пронтозилом, вводячи його
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внутрішньовенно. На другий день температура стала знижуватися, набряк зменшився, і незабаром дівчинка повністю одужала. Компанія «І. Г. Фарбеніндустрі» негайно
запатентувала новий чудодійний засіб, отримавши на нього монопольні права [13].
Здобути широку популярність червоному стрептоциду допоміг випадок. Пізньої
осені 1936 р. син президента Сполучених Штатів Америки (США), Франклін Д. Рузвельт-молодший захворів на септичну ангіну. Це небезпечне захворювання вдалося
вилікувати за допомогою Принтиліну – під цією торговою маркою червоний стрептоцид вийшов на американський ринок. Історія отримала широке висвітлення в пресі і,
крім того, журналісти нагадали публіці, що якби стрептоцид було відкрито на кілька
років раніше, вдалося б врятувати сина іншого американського президента – Калвіна
Куліджа-молодшого, який помер через те, що поранив ногу, а травма ускладнилася
стрептококовою інфекцією [11].
Після цього червоний стрептоцид отримав широке практичне застосування, і до
1938 р. тільки в США за допомогою нового препарату було врятовано 12 000 життів
у випадках, раніше абсолютно безнадійних.
Однак згодом виявилось, що червоний стрептоцид спричинював серйозні побічні
явища, наприклад ураження печінки. Причина токсичності залишалась невідомою,
аж поки французькі дослідники Ф. Нітті, Ж. Бове і подружжя Трефуель виявили, що
червоний стрептоцид, потрапивши в організм тварини або людини, розпадається на
дві речовини: тріамінобензол і сульфаніламід – білий стрептоцид, який хіміки навчилися синтезувати ще в 1908 р. Тріамінобензол надавав речовині червоного забарвлення і зумовлював тяжкі побічні реакції, а сульфаніламід мав протимікробну дію [12].
Оскільки запатентований був пронтозил, але не сульфаніламіди, з’явилося безліч
(понад тисячу) препаратів-конкурентів пронтозила, і всі вони були об’єднані в групу
сульфаніламідів. Дія цих препаратів заснована на пригніченні зростання бактерій за
рахунок порушення засвоєння необхідної їм для росту параамінобензойної кислоти.
Нездатні до зростання і розмноження, мікроорганізми швидко руйнуються лейкоцитами крові. Зі створенням препаратів сульфаніламідного ряду, більш ефективних
порівняно з пронтозилом, став можливим корінний перелом у лікуванні багатьох захворювань інфекційної природи, що давали високий відсоток летальності [13].
У 1937 р. американська компанія Massengill презентувала новий препарат ‒ так
званий сульфаніламідний еліксир для дітей. Сульфаніламіди за своєю природою погано розчиняються у воді або етиловому спирті, тому як розчинник в цьому разі використовували етиленгліколь, який надавав лікарському засобу солодкуватого присмаку, однак на етикетці розчинник не вказували. Для того, щоб надати препарату
привабливих властивостей, у формулу, крім того, було включено смакові добавки.
Оскільки Massengill поспішала «зірвати куш» під час «сульфаніламідного буму»,
вони вважали зайвим проводити клінічні дослідження медикаменту. Уже в перші
тижні після початку продажів стали надходити тривожні повідомлення ‒ від тяжких
уражень печінки і нирок, спричинених прийомом нових ліків, загинуло дев’ять осіб,
вісім з яких ‒ діти. Препарат вилучили з продажу, але, на жаль, 107 осіб, які придбали
його раніше, врятувати не вдалося [12].
У 1938 р. по країні прокотилася хвиля скандальних публікацій, присвячених нездатності державних органів влади захистити своїх громадян від смертельно небезпечних речовин. І незабаром було прийнято «Закон про харчові, лікарські та косметичні продукти», завдяки якому Управління контролю якості продуктів і ліків (FDA)
отримало право вимагати від виробника ліків наукові дані щодо безпеки нового препарату і перевіряти правильність маркування будь-якого продукту, що надходить у
продаж, а також вилучати з обігу партії товару, що не відповідають контрольним
вимогам, і передавати до суду справи про недобросовісних виробників. Те, що США
5
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не постраждали від «талідомідомої трагедії» 20 років потому, є одним із прямих наслідків прийняття цього закону [18].
Наступною і, ймовірно, наймасштабнішою стала так звана «талідомідова трагедія» 1957–1961 рр.
У 1954 р. німецька фармацевтична компанія Chemie Grünenthal проводила дослід
ження з метою розробити недорогий спосіб виробництва антибіотиків із пептидів.
У ході досліджень працівниками компанії був отриманий препарат, названий ними
талідомід (thalidomide), після чого почалося вивчення його властивостей для визначення сфери його застосування [17].
Спочатку талідомід передбачалося використовувати як протисудомний засіб, однак перші досліди на тваринах показали, що подібних властивостей новий препарат
не має. Однак було виявлено, що передозування препарату не вбивало дослідних тварин, що дало підставу вважати препарат нешкідливим. В 1955 р. Chemie Grünenthal
неофіційно вислала безкоштовні зразки препарату різним лікарям Німеччини і
Швейцарії. У 1957 р. препарат був офіційно випущений у продаж у Німеччині під
назвою Contergan, а у квітні 1958 р. у Великобританії його випустила фірма Distillers
Company під назвою Distaval. Окрім того, талідомід поставляли на ринок у складі
лікарських засобів для найрізноманітніших випадків, наприклад, Asmaval – проти
астми, Tensival –- проти підвищеного кров’яного тиску, Valgraine – проти мігрені.
Всього талідомід надійшов у продаж у 46 країнах Європи, Скандинавії, Азії, Африки,
Південної Америки, де його випускали під 37 різними назвами. Ніяких додаткових
незалежних досліджень препарату в жодній країні не проводили [12].
У серпні 1958 р. від компанії Grünenthal комусь надійшов лист, в якому зазначалося, що «талідомід – найкращі ліки для вагітних і годуючих матерів». Цей пункт
майже відразу ж було відображено в рекламі засобу у Великобританії компанією
Distiller, незважаючи на те, що дослідження впливу препарату на плід не проводили
ні німецька компанія Grünenthal, ні англійська Distiller. Талідомід стали успішно застосовувати для усунення неприємних симптомів, пов’язаних із вагітністю, таких як
безсоння, неспокій, ранкова нудота [13, 14].
Починаючи з 1959 р., компанія Grünenthal почала отримувати листи з повідомленнями про периферичний неврит та інші побічні ефекти від застосування препарату.
З’явилися думки про те, що препарат слід продавати тільки за призначенням лікаря.
Незважаючи на це, талідомід продовжував тримати лідируючі позиції з продажу та
у деяких країнах відставав за рівнем продажів тільки від аспірину. Політика компанії полягала в запереченні зв’язку препарату Contergan із периферичним невритом, і
Grünenthal завзято опиралася спробам обмежити продаж препарату [14].
8 вересня 1960 р. у США Richardson-Merrell Company представила талідомід на
розгляд FDA під назвою Kevadon. Американські закони того часу для ліцензування
лікарського препарату вимагали тільки безпеки його застосування. Ці ж закони допускали клінічне пробне застосування лікарського препарату до його ліцензування,
що дозволило компанії Richardson-Merrell поширити більш ніж 2 500 000 таблеток 20
тисячам пацієнтів за допомогою 1 267 терапевтів. Препарат був схвалений більшістю
лікарів, які визнали його безпечним і корисним, що вони відобразили у своїх звітах.
Однак доктор Френсіс О. Келсі, призначена FDA для контролю над ліцензуванням
препарату, виявилася не вражена результатами цього тесту. Одним з основних факторів, що вплинули на рішення Келсі, було те, що компанія Richardson-Merrell знала
про ризик розвитку невритів, але змовчала про це у рапорті для FDA. Френсіс О. Келсі, незважаючи на серйозний тиск з боку Richardson-Merrell, не схвалила препарат
Kevadon, і він не надійшов на ринок США [20].
25 грудня 1956 р. в місті Штольберг в сім’ї співробітника Chemie Grünenthal на6
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родилася дочка без вух. Цей співробітник давав своїй вагітній дружині ще не випущений офіційно талідомід, який він взяв на роботі. У той час зв’язку між прийомом
препарату і пороком розвитку плоду ніхто не вбачав, появу дітей із вродженими фізичними дефектами неодноразово спостерігали і раніше. Однак після надходження
талідоміду на ринок кількість народжуваних дітей із вродженими каліцтвами різко
зросла. У 1961 р. німецький лікар-педіатр Ганс-Рудольф Відеманн (нім. Hans-Rudolf
Wiedemann) звернув увагу громадськості на цю проблему, охарактеризувавши її як
епідемію [17].
Наприкінці 1961 р., майже одночасно, професор Ленц (нім. W. Lenz) у Німеччині
і доктор Макбрайд (англ. McBride) в Австралії виявили зв’язок між зростанням кількості вроджених вад, переважно кінцівок (фокомелія), у новонароджених і тим фактом, що матері цих дітей приймали талідомід на ранніх термінах вагітності [12, 15].
Підтвердження словам Ленца і Макбрайда стали надходити з різних країн, ситуація набула широкого розголосу в газетах, по радіо і на телебаченні, однак, незважаючи на це, препарат був доступний для покупки в деяких аптеках і через півроку після
перших повідомлень. В Італії та Японії препарат продавали і через 9 місяців після
розголосу [12].
За різними оцінками, в результаті застосування талідоміду близько 40 000 людей
отримали периферичний неврит, від 8 000 до 12 000 новонароджених народилися з
фізичними каліцтвами, з них лише близько 5 000 не загинули в ранньому віці, залишившись інвалідами на все життя [13, 16].
Ця історія виявилась настільки жахливою, що в 1962 р. у США було прийнято
поправку Кефовера‒Харріса (що отримала назву «Поправка про ефективність ліків»)
до «Закону про харчові, лікарські і косметичні товари», яка зобов’язувала виробників
лікарських засобів надавати докази їхньої ефективності та безпеки до їх схвалення і
надходження до продажу [20].
«Токсична бомба з часовим механізмом» ‒ це лише одна з багатьох
назв, які отримав діетилстильбестрол, коли стало відомо про наслідки його застосування.
Діетилстильбестрол (англ. DES)
– це синтетичний естроген, який
вперше отримав сер Едвард Чарльз
Доддс (англ. Edward Charles Dodds)
у 1938 р. Так як DES у три рази активніший за природний естроген
естрадіол, він розчинявся у воді і міг
застосовуватися перорально, тоді
як природний гормон треба було
вводити внутрішньом’язово. Так як
DES не був запатентований, його без
зволікання стали випускати кілька
фірм. Тільки в США 267 фармацевтичних фірм отримали ліцензії на
виробництво і продаж DES.
Ніхто точно не знав, з якою метою можна використовувати DES.
Його пробували застосовувати за
багатьох клінічніх станів, включаю7
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чи аменорею (відсутність менструальної кровотечі), дисменорею (болісні менструації), старечий вагініт та пригнічення небажаної лактації. Однак незабаром основною
причиною для використання DES стала профілактика викиднів. Таке застосування
було повсюдно схвалено, але не на основі терапевтичної оцінки, а керуючись тим, що
Всесвітня Організація Охорони Здоров’я (ВООЗ) називає «ствердним висновком»
[12].
Наприклад, в 1957 р. реклама фірми Grant Chemical Company в American Journal of
Obstetrics and Gynecology стверджувала, що її фірмовий препарат DesЗPLEX здатний
«попереджувати викидні і передчасні пологи» і рекомендувала його «як стандартну
профілактику у разі вагітності» без «шлункових або інших побічних ефектів» [12].
Однак DES виявився неефективним. Проведене в 1953 р. подвійне сліпе контрольоване дослідження 1 600 жінок із використанням плацебо показало, що DES не
знижував кількість самовільних абортів, недоношених або переношених дітей. На
жаль, в дослідженні не повідомлялася важлива інформація про те, что DES значно
збільшував кількість абортів, випадків смерті новонароджених і передчасних пологів
[5].
DES був не тільки неефективний, але і небезпечний. У кінці 1930-х і на початку 1940-х рр. дослідження на тваринах показали, що DES та інші естрогени
можуть спричинювати рак. У 1966‒1969 рр., через 20 років після того, як лікарі
почали призначати жінкам DES, гінеколог із Багатопрофільної лікарні Массачусетса Артур Хербст помітив у молодих жінок рідкісний тип раку. Він спостерігав
за 8 жінками у віці близько 20 років, яким було поставлено діагноз аденокарциноми піхви. Опитування їхніх матерів показало, що всі вони приймали DES під час
вагітності [13].
Зв’язок між використанням DES і розвитком раку у людей було встановлено в
1971 р. Хербст із колегами опублікували статтю в New England Journal of Medicine,
в якій припустили і описали взаємозв’язок прийому DES на ранніх термінах вагітності з виникненням рідкісного типу раку у дівчаток, народжених жінками, які застосовували DES. FDA негайно відкликало свій дозвіл на використання ліків під час
вагітності [5].
На щастя, світлоклітинна аденокарцинома зустрічається рідко – всього у 1/1 000–
1/10 000 дівчаток, матері яких приймали DES. Головним чином вона вражає жінок
у віці близько двадцяти років, хоча раніше ця форма раку не зустрічалася в жінок у
такому віці. Цю форму назвали «фундаментально новим ятрогенним (викликаним
медичним втручанням) захворюванням», а хворих жінок – «DES-дочками». Лікування захворюваня полягає в обширному хірургічному втручанні, що призводить до інвалідизації, або променевій терапії.
Окрім того, так звані «DES-дочки» порівняно з іншими піддаються в два рази
більшому ризику розвитку передракових аномалій шийки матки і піхви, а також преінвазивного раку. Принаймні дві третини «DES-дочок» страждають аденозом (станом, за якого клітини, що виробляють шийковий слиз і зазвичай знаходяться всередині каналу шийки матки, знаходяться також і на поверхні шийки матки і піхви).
Аденоз може викликати більш рясні вагінальні виділення. Цей стан не шкідливий, з
плином часу проходить природним шляхом і не вимагає ніякого медичного лікування. У «DES-дочок» імовірність безпліддя вище, ніж у інших жінок, а ризик викидня
і передчасних пологів – в чотири рази більший. Позаматкова вагітність – потенційно
життєзагрозливий стан – зустрічається в 4‒8% випадків вагітності у «DES-дочок»
порівняно з фоновим рівнем – близько 2% [13].
Не тільки дівчатка відчувають наслідки використання їхніми матерями DES. Також наявні дані щодо впливу DES на хлопчиків, чиї матері його приймали. Так, в од8
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ному великому дослідженні не виявилося надмірних аномалій сечостатевої системи
у синів жінок, які отримували DES, проте в інших дослідженнях було виявлено збільшення аномалій яєчок і їхніх придатків, наприклад неопущенння яєчок, порушення
розвитку яєчок і знижена кількість сперматозоїдів [5].
Оцінка трагедій людства, пов’язаних із застосуванням ліків, спонукала світову
медичну спільноту проводити всебічні серйозні дослідження на етапі розроблення
ЛЗ, а також здійснювати нагляд за їхньою безпекою у разі їх широкого медичного
застосування. У країнах Європи, США починали створюватися агенції, на які покладаються функції здійснення контролю за ЛЗ. Наприклад у США з 30-х років минулого століття центральною ланкою державної системи контролю за ЛЗ є Управління
з контролю за харчовими та лікарськими засобами (Food and Drug Administration –
FDA). Серед основних інституцій Європейського Союзу (ЄС) у сфері контролю за ЛЗ
у 1993 р. було створено спеціалізований незалежний орган – Європейську агенцію з
оцінки лікарських препаратів (The European Medicines Agency – EMA). ЕМА проводить оцінку ЛЗ, призначених для лікування людини або для застосування у ветеринарії та здійснює спостереження за ними у післяреєстраційному періоді [12].
Здійснення нагляду за безпекою ЛЗ під час їх медичного застосування є одним з
основних напрямів національної політики щодо ліків у всіх країнах світу. Міжнародний і національний регуляторний механізм нагляду за безпекою ЛЗ отримав назву
– фармаконагляд [5].
Зведені дані про передумови виникнення фармаконагляду у світі наведено у табл. 1.
Етапи виникнення фармаконагляду в світі та в Україні
Прообразом першої системи фармаконагляду у світі був прийнятий у 1938 р.
Федеральний закон про харчові продукти, лікарські засоби та косметичні вироби
(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act). Це була реакція на масове отруєння (понад
100 летальних випадків) так званим еліксиром сульфаніламіду, у якому як розчинник
використовували етиленгліколь [3, 8].
У 1962 р. у США у відповідь на талідомідову трагедію було прийнято поправку Кефовера‒Харріса до «Закону про харчові, лікарські і косметичні товари», яка
зобов’язувала виробників лікарських засобів надавати докази їхньої ефективності та
безпеки до їх схвалення і надходження до продажу [5, 13].
Шістнадцята Всесвітня асамблея охорони здоров’я (The Sixteenth World Health
Assembly) у 1963 р. прийняла резолюцію (WHA 16.36), яка підтвердила необхідність
якнайшвидшого прийняття заходів щодо швидкого поширення інформації про побічні реакції лікарських засобів, що призвело згодом до створення ВООЗ Пілотного
дослідницького проекту для міжнародного контролю за лікарськими засобами (Pilot
Research Project for International Drug Monitoring). Мета цього проекту полягала в
розробці системи, що застосовуватиметься на міжнародному рівні для виявлення раніше невідомих або погано зрозумілих несприятливих ефектів ліків. У 1968 р. Пілотний проект перетворився в Програму ВООЗ із міжнародного моніторингу лікарських
засобів і сьогодні координується Центром моніторингу в Уппсалі, Швеція, під контролем міжнародної ради [19].
Створення Міжнародного товариства фармакоепідеміологіі (International Society
of Pharmacoepidemiology ‒ ISPE) у 1984 р. і Європейського товариства фармаконагляду (European Society of Pharmacovigilance ‒ ESOP, пізніше ISOP – International
Society) у 1992 р. ознаменувало інтеграцію фармаконагляду в наукові дослідження,
академічний світ та клінічну практику. З’явилися фахові медичні журнали і низка
країн почала використовувати різні методи та інструменти, що доповнили традиційні
методи моніторингу лікарських засобів. Прикладами таких систем є:
9
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США

Німеччина

1935–
1938

1937

Країна

Роки

Сульфаніламідний бум

Побічні реакції, що виникали після
застосування ЛЗ

Вплив на розвиток
фармаконагляду у світі

Червоний
стрептоцид
(Prontosil red)

Bayer (IG
Farben)

Характерними побічними реакціями після
застосування ЛЗ були дегенеративні нефротичні
ураження, сечокам’яна хвороба, зміни в
кістковому мозку, гепатит, агранулоцитоз,
гемолітична анемія, жовтяниця, реакції
гіперчутливості

Прийнятий «Закон про харчові,
лікарські та косметичні продукти»,
завдяки якому FDA отримало
право вимагати від виробника
ліків наукові дані щодо безпеки
нового препарату і перевіряти
правильність маркування будьякого продукту, що надходить у
продаж, а також вилучати з обігу
Білий
Після застосування ЛЗ виникали нудота,
партії товару, що не відповідають
блювання, запаморочення, головний біль,
стрептоцид
пригнічений стан, ціаноз, шкірні алергічні реакції. контрольним вимогам, і
(Sulfanilamide,
передавати до суду справи про
Prontosil album,
У високих дозах і за тривалого застосування
недобросовісних виробників
можуть виникнути лейкопенія, агранулоцитоз,
Prontosil soluble)
гемолітична анемія, парестезія, тахікардія,
дерматит, діарея. Рідко – кристалурія, гематурія,
гостра ниркова недостатність
Massen-gill Смерть 107 осіб внаслідок тяжких уражень
Elixir
Sulfanilamide,
печінки та нирок
розчинник –
diethyleneglycol

МНН, назва ЛЗ Виробник

Таблиця 1
Вплив світових трагедій, пов’язаних із застосуванням ліків, на розвиток системи фармаконагляду в світі
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Країна

46 країн
Європи,
Скандинавії, Азії,
Африки,
Південної
Америки

США,
Франція,
Нідерланди, Велика
Британія

Роки

1957–
1961

1938–
1971

Близько 40 000 людей отримали периферичний
неврит, від 8 000 до 12 000 новонароджених
народилися з фізичними каліцтвами, з них лише
близько 5 000 не загинули в ранньому віці,
залишившись інвалідами на все життя

Талідомідова трагедія

Побічні реакції, що виникали після
застосування ЛЗ

Токсична бомба з часовим механізмом
Diethylstilbestrol, Більше 267 Збільшення кількості викиднів, випадків
смерті новонароджених, передчасних пологів,
desPLEX та ін.
фармацевтичних аденокарцинома піхви, аденоз, позаматкова
фірм
вагітність у «DES-дочок», аномалії яєчок, придатків, порушення розвитку яєчок і знижена кількість
сперматозоїдів у «DES-синів»

Chemie
Thalidomide,
37 різних назв, Grünen-thal
серед яких :
Contegran
Distaval
Asmaval
Tensival
Valgraine
Kevadon (не
схвалений FDA)

МНН, назва ЛЗ Виробник

Після того, як у 1971 р. Хербст з
колегами опублікував статтю в New
England Journal of Medicine, в якій
було описано взаємозв’язок прийому
DES на ранніх термінах вагітності з
виникненням рідкісного типу раку у
дівчаток, народжених жінками, які
застосовували DES, правління США
з контролю за харчовими і лікарськими препаратами (FDA) негайно
відкликало свій дозвіл на використання ліків під час вагітності

У 1962 р. у США було прийнято
поправку Кефовера‒Харріса
(що отримала назву «Поправка
про ефективність ліків») до
«Закону про харчові, лікарські
і косметичні товари», яка
зобов’язувала виробників
лікарських засобів надавати докази
їхньої ефективності та безпеки до
їх одобрення і надходження до
продажу

Вплив на розвиток
фармаконагляду у світі

Продовження табл. 1

• система моніторингу призначення ліків (the prescription event monitoring systems
(PEM)) в Новій Зеландії та Об’єднаному Королівстві;
• система об’єднання записів (record linkage systems) у Сполучених Штатах Америки і Канаді;
• дослідження випадок‒контроль у Сполучених Штатах Америки.
Діяльність фармаконагляду перетворилася на регуляторну діяльність.
На початку 1980-х років у тісній співпраці з ВООЗ Рада міжнародних організацій медичних наук (Council for International Organizations of Medical Sciences
(CIOMS)) почала свою програму з розроблення лікарських засобів та використання. CIOMS забезпечило форум для політиків, виробників фармацевтичної продукції, урядовців і науковців для створення рекомендацій щодо передачі інформації
про безпеку між регуляторними органами і фармацевтичною промисловістю. Ухвалення багатьох рекомендацій CIOMS за підсумками Міжнародної конференції з
гармонізації (ICH) у 1990-ті роки мало помітний вплив на міжнародне регулювання
лікарських засобів [19].
Від 6 листопада 2001 р. вступила в силу Директива 2001/83/ЄС Європейського
парламенту та Ради про кодекс законів Співтовариства щодо лікарських засобів для
людини, а у 2004 р. – Регламент № 726/2004 щодо ліків, зареєстрованих за центральною процедурою. Директива та Регламент врегулювали відмінності між певними
положеннями національних законодавств, що мало позитивний вплив на функціонування внутрішнього фармацевтичного ринку Європейського Союзу. Регламентом
№ 726/2004 та Директивою 2001/83/EC передбачено, що у країнах ЄС із метою постійного нагляду за безпекою та ефективністю застосування лікарських засобів власники торгових ліцензій мають створити та підтримувати системи фармаконагляду,
опис якої необхідно представити у вигляді майстер-файлу системи фармаконагляду
(МФСФ) [2, 3, 10].
У колишньому СРСР і до 1996 р. в Україні системи фармаконагляду не існувало,
а проблема безпеки медичного застосування ЛЗ отримала свій розвиток порівняно
недавно – коли наша держава приєдналася до різних міжнародних угод та розпочала
проведення державної політики у сфері ліків. Зі здобуттям незалежності в Україні
розпочалося формування правового поля у сфері обігу ЛЗ. У квітні 1996 р. набув
чинності Закон України «Про лікарські засоби», відповідно до якого в 1996 р. було
створено Центр побічної дії ЛЗ у складі Фармакологічного комітету МОЗ України
[3].
Одним із засновників системи фармаконагляду в Україні був Вікторов Олексій
Павлович. Він очолював Центр побічної дії ліків Фармакологічного комітету МОЗ
України в 1995‒1999 рр., із 1999 р. був завідувачем відділу фармаконагляду Державного фармакологічного центру (ДФЦ) МОЗ України, з 2002 р. – заступником
завідувача відділу координації та контролю клінічних випробувань лікарських заобів ДФЦ МОЗ України, з 2005 р. – керівником, а з 2008 р. – консультантом управління післяреєстраційного нагляду Державного експертного центру (ДЕЦ) МОЗ.
Олексій Павлович був ініціатором створення бази даних побічних реакцій лікарських засобів, законодавчих документів із регуляції здійснення фармаконагляду в
Україні, першого вітчизняного керівництва з безпеки лікарських засобів. Активно
сприяв і розбудові системи фармаконагляду в Україні – під його керівництвом було
створено спочатку 10, а потім 27 осередків зі здійснення фармаконогляду [1, 4].
Знаковою особистістю для Державного експертного центру був також доктор медичних наук, професор Мальцев Володимир Іванович. Він започаткував дозвільну
систему клінічних випробувань лікарських засобів в Україні як нового науково-прикладного напряму їх розроблення та вивчення, був фундатором нового для України
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напряму формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони
здоров’я [4].
Із 1994 по 1997 рр. Володимир Іванович працював заступником голови Фармакологічного комітету МОЗ України, а з 1997 р. завідував відділом клінічної апробації
лікарських засобів. Із 1999 р. до останнього дня очолював відділ координації клінічних випробувань [6].
У 1999 р. Центр побічної дії ЛЗ переформовано у відділ фармакологічного нагляду у складі Державного фармакологічного центру (ДФЦ) МОЗ України. А вже у 2002
р. Україна стала 68-м членом міжнародної програми ВООЗ із моніторингу побічних
дій ЛЗ.
Першим наказом, що врегулював здійснення ФН в Україні, був Наказ МОЗ від
19. 12. 2000 р. № 347 «Про затвердження Інструкції про здійснення нагляду за побічними реакціями/діями лікарських засобів». Правоприємником цього наказу став
Наказ МОЗ України від 27. 12. 2006 р. № 898 (зі змінами) (далі ‒ наказ МОЗ №
898), що затвердив Порядок здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських
засобів, дозволених до медичного застосування. У ньому знайшли відображення
положення Директиви 2001/83/ЄС Європейського парламенту та Ради про Кодекс
законів Співтовариства щодо лікарських засобів для людини. Сучасні вимоги законодавства України передбачають створення, забезпечення та гарантії функціонування належної системи фармаконагляду. Це є обов’язковою умовою знаходження
препарату на вітчизняному ринку, оскільки система фармаконагляду дозволяє здійснювати моніторинг безпеки ліків та визначати будь-які зміни у співвідношенні
користь/ризик [9].
Хронологію створення законодавчої бази системи фармаконагляду в Україні наведено у табл. 2.
Таблиця 2
Хронологія законодавчої бази системи фармаконагляду в Україні
Дата
1996 р.
2000 р.
2006 р.

2015 р.
2016 р.

Нормативно-правовий документ
Набув чинності Закон України «Про лікарські засоби»,
відповідно до якого створено Центр побічної дії ЛЗ у складі
Фармакологічного комітету МОЗ України
Наказ МОЗ від 19. 12. 2000 р. № 347 «Про затвердження
Інструкції про здійснення нагляду за побічними реакціями/
діями лікарських засобів»
Наказ МОЗ України від 27. 12. 2006 р. № 898 «Про
затвердження Порядку здійснення нагляду за побічними
реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного
застосування»
Було затверджено стандарт «Настанова. Лікарські засоби.
Належні практики фармаконагляду»
Наказ від 27. 12. 2006 р. № 898 (у редакції наказу Міністерства
охорони здоров’я України 26. 09. 2016 р. № 996) «Про
затвердження Порядку здійснення фармаконагляду»

Висновки
1. Виникнення системи фармаконагляду у відповідь на серйозні побічні реакції
(інвалідизація, розвиток онкологічних захворювань, смерть) від вживання новостворених (іноваційних) ЛЗ показав важливість її функціонування у багатьох країнах світу.
13
ISSN 0367-3057, Фармацевтичний журнал, 2017, № 3-4

2. Система фармаконагляду в Україні була створена у 1996 р. і поступово та
динамічно розвивається, гармонізується та впроваджується відповідно до міжнародних та європейських стандартів. Існуюча нормативно-правова база України дає
змогу впроваджувати адаптовані, а не копійовані європейські підходи, включаючи
здійснення фармаконагляду, що передбачено Законом України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу».
3. У перспективі розвитку фармаконагляду в Україні пріорітетними завданнями є:
• внесення змін та доповнень до законодавчої бази України у розрізі здійснення
фармаконагляду;
• внесення статті «Фармаконагляд» до Закону України «Про лікарські засоби»;
• затвердження наказу МОЗ України «Про внесення змін та доповнень до наказу
МОЗ України від 27. 12. 2006 р. № 898»;
• затвердження наказу МОЗ України «Про затвердження Переліку строків подання регулярно оновлюваних звітів із безпеки лікарських засобів за міжнародною непатентованою назвою»;
• фіналізація Настанови з фармаконагляду (GVP).
А також спрямування зусиль у напрямах:
• збору інформації про випадки серйозних ПР;
• управління ризиками ‒ впровадження проактивного менеджменту негативних
наслідків застосування ЛЗ;
• застосування активних методів збору інформації;
• впровадження у систему охорони здоров’я України автоматизованої інформаційної системи з фармаконагляду (АІСФ);
• оптимального використання потенціалу системи охорони здоров’я та фармаконагляду під час вирішення кризових ситуацій;
• поліпшення рівня інформування лікарів із питань безпеки ЛЗ;
• виконання оцінювання співвідношення користь/ризик та надання рекомендацій
до МОЗ та/або заявнику щодо забезпечення медичного застосування ЛЗ.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ
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Ключевые слова: талидомидова трагедия, «сульфаниламидный бум»,
диетилстильбестрол, побочные реакции, фармаконадзор, Государственный
экспертный центр, нормативно-правовая база, история возникновения, перспективы
развития
АННОТАЦИЯ
Система фармаконадзора в мире появилась в ответ на ряд трагедий, связанных
с использованием лекарственных средств, самыми масштабными из которых были
«сульфаниламидный бум», «талидомидова трагедия» и «бомба с часовым механизмом».
В Украине же система фармаконадзора существует с 1996 г., а с 2002 г. Украина является членом международной программы ВОЗ по мониторингу побочных действий
лекарственных средств. В 2000–2001 гг. появились первые приказы Министерства
здравоохранения Украины, которые урегулировали осуществление фармаконадзора
в Украине, а в 2007 г., когда вступил в силу приказ МЗ Украины № 898, законодательная база в системе фармаконадзора коренным образом измененилась. Это связано с
отражением в приказе № 898 положений Директивы 2001/83/ЕС Европейского парламента и Совета о кодексе законов Сообщества в отношении лекарственных средств
для человека.
Сегодня развитие фармаконадзора в Украине осуществляется путем адаптации к европейскому законодательству, что предусмотрено Законом Украины «Об
Общегосударственной программе адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза».
Среди перспектив развития фармаконадзора в Украине:
• внесение изменений и дополнений в законодательную базу Украины в разрезе
осуществления фармаконадзора;
• внедрение проактивного менеджмента негативных последствий применения
лекарственных средств;
• внедрение в систему здравоохранения Украины автоматизированной информационной системы по фармаконадзору (АИСФ);
• распространение необходимых знаний о побочных реакциях среди общественности, установление алгоритма действий при возникновении побочной реакции, содействие комплаенсу и доверию между пациентом и врачом, обоснование необходимости осторожного и корректного применения лекарств и избежания самолечения
серьезных состояний.
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HISTORICAL PRECONDITIONS OF THE CREATION OF PHARMACOVIGILANCE
SYSTEM IN
Key words: thalidomide tragedy, «sulfanilamide boom», diethylstilbestrol, side effects,
pharmacovigilance, State expert center, regulatory framework, history of emergence,
prospects for development
ABSTRACT
The system of pharmacovigilance in the world appeared in response to series of
tragedies related to the use of medicines. The largest of these were «sulfanilamide boom»,
«thalidomide tragedy» and «bomb with time mechanism».
In Ukraine, the pharmacovigilance system has existed since 1996, and since 2002
Ukraine has been a member of the WHO international monitoring program for side effects.
In 2000–2001 appeared the first orders of the Ministry of Health of Ukraine that regulated
the implementation of pharmacovigilance in Ukraine, and in 2007, when the Order of the
Ministry of Health of Ukraine № 898 came into force, the legislative framework in the
pharmacovigilance system has been radically changed. This is connected with the reflection
of the provisions of Directive 2001/83 / EC of the European Parliament and of the Council
on the Community code relating to medicinal products in the order № 898.
Today, the development of pharmacovigilance in Ukraine is carried out through
adaptation to European legislation, which is stipulated by the Law of Ukraine «On the
National Program of Adaptation of Ukrainian Legislation to the Law of the European
Union».
Among the prospects for the development of pharmacovigilance in Ukraine:
• introduction of amendments and additions to the legislative base of Ukraine in the
context of pharmacovigilance;
• introduction of proactive management of the negative consequences of the use of
drugs;
• introduction of the Automated Information System with the Pharmacovigilance
System (AISЗ) into the health care system of Ukraine;
• dissemination of necessary knowledge about adverse reactions among the public,
establishing the algorithm of action in case of an adverse reaction, the promotion of
compliance and trust between the patient and the physician, reasoning of the rational,
cautious and correct use of drugs and the prevention of self-treatment of serious conditions.
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1

На сьогодні впровадження і використання логістичної концепції до управління
ресурсами дає змогу фармацевтичним підприємствам підвищити їхню соціальну,
екологічну та економічну ефективність [1, 2]. Логістична концепція передбачає
необхідність системного підходу до управління сукупністю каналів, через які всі
матеріальні і супутні їм фінансові, кадрові й інформаційні потоки в процесі закупівлі, виробництва і розподілу лікарських засобів надходять на фармацевтичне
підприємство, переміщуються у середині нього, а також вибувають із нього [1, 2].
Логістична стратегія фармацевтичних підприємств спрямована на виконання восьми правил логістики – своєчасне забезпечення споживача потрібними лікарськими засобами, високої якості, за конкурентним рівнем цін, в необхідному обсязі, у
визначений термін, у потрібному місці, з урахуванням персоніфікованості системи обслуговування, яка розробляється для кожного споживача [1, 2]. Це потребує
глибоких знань, вмінь і навичок, компетенції у кожній сфері діяльності, а також
масштабного матеріального та технічного забезпечення (логістичних активів) фармацевтичного підприємства. Тому зараз більшість фармацевтичних підприємств,
формуючи логістичну стратегію, використовують аутсорсинг: зосереджують свою
діяльність у спеціалізованій сфері, яка відіграє роль основного (ключового) виду
діяльності, тобто «ключової компетенції», другорядні, менш важливі функції вони
часто передають іншим спеціалізованим підприємствам, оскільки аутсорсинг-послуги коштують дешевше, ніж підтримка всіх бізнес-процесів усередині фармацевтичного підприємства [3, 4].
Новітні потреби часу вимагають набуття майбутніми провізорами-спеціалістами
не тільки професійних знань та вмінь, але й постійного економічного удосконалення.
Адже без оволодіння основними економічними поняттями неможливо уявити професійну діяльність провізора. Тому виникає необхідність у більш поглибленому вивченні фармацевтичної логістики та її стратегій, а саме логістичного аутсорсингу,
для удосконалення процесу викладання майбутнім провізорам-спеціалістам.
Мета роботи полягає в дослідженні сутності поняття, рівнів та видів логістичного аутсорсингу у практичній фармації.
Матеріали та методи дослідження
Для досягнення мети дослідження виконано аналіз закордонної і вітчизняної наукової літератури та чинної нормативно-правової бази України. Методами дослідження є бібліографічний та аналітичний.
© Колектив авторів, 2017
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Результати дослідження та обговорення
В Україні термін «аутсорсинг» стали фактично використовувати лише у 90-ті
роки минулого століття [1, 2, 5, 6]. Аналіз джерел літератури показав походження
терміну аутсорсинг (outsourcing) від англійських слів outside resourcesusing, що означає «використання зовнішніх ресурсів», але подальші тлумачення сутності аутсорсингу є різноманітними.
У Фармацевтичній енциклопедії аутсорсинг трактується як найм підприємством
якого-небудь стороннього суб’єкта господарювання для виконання одного із видів
своєї діяльності, який раніше виконувався ресурсами цього підприємства, або передавання допоміжних, підтримуючих чи супутніх функцій зовнішнім виконавцям
(провайдер послуг), які спеціалізуються в конкретній галузі та мають відповідні знання, досвід, технічне оснащення та ін. [7].
Тобто, під аутсорсингом можна розуміти винесення будь-яких допоміжних або
навіть основних бізнес-процесів за організаційні та фізичні кордони компанії.
Мовою бізнесу аутсорсинг можна визначити як делегування певних функцій стороннім організаціям, які спеціалізуються на відповідних видах, переважно, управлінської діяльності. У сфері маркетингу фірма може довірити зовнішній стороні
виконання окремих маркетингових функцій: планування маркетингової діяльності,
PR-підтримку та ін. У цьому разі використовується основний принцип аутсорсингу
– «залишаю собі тільки те, що можу робити краще за інших, передаю зовнішньому
виконавцеві те, що він робить краще за інших» [5]. Отже, аутсорсинг може бути частиною маркетингової діяльності, тому що забезпечує ринкову орієнтацію фармацевтичної фірми незалежно від виконуваних функцій.
Концепція логістики тісно пов’язана з концепцією маркетингу, оскільки вони
ґрунтуються на принципах комплексності та синхронності, мають універсальний характер, агреговані показники ефективності й застосовуються в усіх сферах життя
суспільства, на всіх ієрархічних рівнях управління. Головна мета маркетингу фармацевтичного підприємства – збільшення прибутку при забезпеченні конкурентоспроможності лікарських засобів за пріоритетними критеріями маркетингу, а головна мета
логістики – оптимізація витрат усіх учасників фармацевтичних логістичних ланцюгів, починаючи від створення лікарських засобів і закінчуючи його постачанням конкретному споживачу. Використання інтегрованої (маркетинго-логістичної) концепції
управління забезпечить фармацевтичному підприємству мінімізацію загальних витрат і максимізацію комплексу корисності за заданого рівня обслуговування, а також
прискорення потокових процесів і підвищення здатності фармацевтичної організації
адаптуватися до змін динамічного зовнішнього середовища [6].
На сьогодні аутсорсинг слід розглядати як одну з основних логістичних стратегій
[7, 8], яку використовують вітчизняні фармацевтичні підприємства [4]. По оцінках
Української логістичної асоціації, в Україні тільки формується ринок логістичного
аутсорсингу, але прогнозують надалі його зростання достатньо швидкими темпами,
близько 30–40% на рік [9].
Сутність логістичного аутсорсингу визначається як процес делегування окремої
логістичної функції або бізнес-процесу підприємства на довгостроковій контрактній основі для оптимізації діяльності підприємства та скорочення виробничо-технологічних, інтелектуальних та економічних витрат, а також відповідних ресурсів
[10].
Якщо раніше аутсорсинг у практичній фармації фактично не був закріплений
на законодавчому рівні, то тепер у п. 104 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі
лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (окрім активних фармацевтич19
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них інгредієнтів) чітко зазначено, що створена ліцензіатом система якості має гарантувати забезпечення контролю та огляд будь-якої зовнішньої (аутсорсингової)
діяльності на всі види діяльності, що стосуються дистрибуції [11]. Запровадження
аутсорсигу надає можливість, у разі дотримання необхідних умов, працювати іншим учасникам фармацевтичного ринку напряму з виробниками фармацевтичної
продукції через невеликі оптові фірми. Це дасть змогу фармацевтичним виробникам заходити на регіональні ринки зі значним здешевленням витрат на логістичні
операції [12].
Але перш ніж фармацевтичне підприємство вирішить, чи є у нього необхідність у використанні аутсорсингу, потрібно встановити ключові компетенції (core
competence) підприємства. Правильно вибрати той процес (або функцію), які можна
передавати на аутсорсинг, дає змогу системний аналіз діяльності підприємства (IDEF
(ICAM Definition) стандарти) за методологією аналізу та проектування систем SADT
(Structured Analysis and Design Technique). Оскільки саме системний аналіз використовують для підвищення ступеня обґрунтованості рішень у складних (слабоструктурованих) системах.
На підставі вивчення світового досвіду впровадження логістичного аутсорсингу
на підприємствах [4, 8, 9, 13, 14] встановлено чотири рівні декомпозиції (процесу
розділення, що дає змогу розглядати будь-яку досліджувану систему як складну, яка
складається з окремих взаємоповʼязаних підсистем, вони, в свою чергу, також можуть бути розділеними на частини). Ці рівні декомпозиції забезпечують отримання
загального уявлення про логістичне обслуговування з позиції системного аналізу,
які відповідають загальноприйнятій класифікації рівнів логістики [9, 13, 14].
• Логістика першого рівня (first party logistics – 1PL) – це внутрішня логістика, де
всі послуги з транспортування, складського зберігання, митних операцій і супутнього сервісу зосереджені всередині компанії замовника.
• Логістика другого рівня (second party logistics – 2PL) – це зовнішня логістика,
що дає змогу виконувати традиційний спектр послуг, пов’язаних із транспортуванням та складуванням.
• Логістика третього рівня (third partу logistics – 3PL) – це зовнішня логістика, що
дає змогу інтегрувати усі логістичні послуги у єдиний комплекс, який включає також
такі додаткові послуги, як проміжне зберігання вантажу, так званий «cross docking»,
проектування та розроблення інформаційних систем, використовування послуг субпідрядників та інше.
Світова теорія стверджує, що компанія 3PL-провайдер має надавати транспортно-експедиційні послуги та послуги доданої вартості, такі як навантаження та розвантаження, послуги по комплектації асортименту, складські послуги, управління
вантажопотоками, маркетингові та фінансові послуги. Сучасні 3PL-провайдери пройшли шлях синергійного поєднання специфічних послуг, що раніше надавалися відокремленим операторам логістичного ринку. 3PL-сервіс являє собою багатопрофільного консультанта, який пропонує та реалізує рішення для управління ланцюжком
постачань [9, 13, 14].
• Логістика четвертого рівня (fourth party logistics – 4PL) – це зовнішня і внутрішня логістика. Компанія-провайдер, виконуючи функції 3PL-провайдера логістичних послуг, також виконує функції планування логістичних операцій, найм та координацію роботи субпідрядників других рівнів, усі пов’язані фінансові транзакції,
ведення документації тощо.
Для діяльності 4PL-провайдера важливо дотримуватися нейтралітету та незалежності, щоб запобігати будь-яких конфліктів інтересів. Тому часто 4PL застосовують
сервіс 2PL та 3PL, володіючи лише комп’ютерними системами та інтелектуальною
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власністю. Фактично 4PL від 3PL відрізняє також те, що робота першого з підприємством-замовником основана на ERP-системі (Enterprise Resource Planning – планування ресурсів підприємства). Ця система здатна звести до мінімуму ризики в логістичному ланцюжку замовника, забезпечуючи його при цьому функціями стратегічного та оперативного управління [9, 13, 14].
• Логістика п’ятого рівня (fifth party logistics – 5PL) – це інтернет-логістика. 5PLпровайдери використовують всесвітню мережу як єдину віртуальну площу для виконання повного спектра логістичних задач. Проте, в нашій країні такий рівень сервісу
ще не поширився достатньою мірою [9, 13, 14].
Наведені вище рівні логістики показують розширення аутсорсингу як сучасної
форми оптимізації логістичних бізнес-процесів, що на думку провідних вітчизняних
вчених схематично можна подати так: 1PL (логістичний інсорсинг) → 2PL (частковий логістичний аутсорсинг) → 3PL (комплексний логістичний аутсорсинг) → 4PL
(інтегрований логістичний аутсорсинг) → 5PL («віртуальна» логістика) [15].
На вітчизняному ринку не так активно, як на зарубіжних, але також проходить
процес трансформації окремих логістичних структур у логістичних операторів, які
займаються наданням комплексу логістичних послуг. Водночас спостерігається вихід потужних логістичних операторів світового масштабу на український ринок, що
сприятиме конкуренції та розширенню кола пропозицій [4, 9].
На сьогодні спостерігається впровадження аутсорсингу у багатьох сферах логістичної діяльності фармацевтичних підприємств [4], але особливе значення він має у
сфері складських послуг. Вітчизняні науковці, які займаються вивченням логістичного аутсорсингу в Україні, підкреслюють, що вітчизняна складська логістика вимагає
серйознішої доробки. Вони пропонують головний напрям інвестицій у складській
логістиці (окрім нарощування обсягів будівництва складів) – підвищення автоматизації процесів зберігання та переміщення вантажів [13].
Зарубіжні автори, які займаються вивченням складської логістики, відзначають
існування як переваг, так і недоліків аутсорсингу складського комплексу. До переваг відносять: більше концентрації на основному виді діяльності; зниження витрат;
менше капітальних інвестицій; більш гнучка продуктивність. На думку авторів, існує й кілька недоліків аутсорсингу у сфері складських послуг: ціни не обов’язково
нижчі, ніж передбачалось; залежність від 3PL-провайдера; зниження контролю над
процесом [16].
Також деякі науковці акцентують увагу на необхідності тісної співпраці між підприємництвом-замовником та 3PL-провайдером для успішного аутсорсингу складського комплексу. Вони наголошують, що велике значення має залученість підприємства до своїх складських операцій, оскільки на практиці вони відсторонюються
від складської логістики та залишають 3PL-провайдера самостійно розбиратися з
наслідками запізнілого замовлення, неякісних прогнозів, сильних коливань робочого
навантаження або неефективної структури замовлень [16]. Дуже важливо, щоб менеджер фармацевтичного підприємства мав професійні компетенції з фармацевтичної
логістики, міг адекватно планувати логістичні операції, уникаючи вищезазначених
недоліків, й ефективно керувати процесом разом з 3PL-провайдером.
Сьогодні у фармації значний розвиток отримав аутсорсинг інформаційних технологій (ІТ-аутсорсинг) [4]. А в деяких джерелах літератури ІТ-аутсорсинг вважають навіть лідером аутсорсингових операцій у світі через високі темпи розвитку
комп’ютерних технологій [17]. Напрям ІТ-аутсорсингу стає все більше привабливим
для фармацевтичних підприємств, оскільки впровадження ІТ-технологій, без яких не
можлива повноцінна робота підприємства, потребує певних капітальних витрат, які
необхідні для закупівлі серверного та мережевого обладнання, сучасних апаратних і
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програмних рішень. Тому забезпечення зменшення необхідних витрат можливо шляхом впровадження ІТ-аутсорсингу [18].
За ступенем повноти процесів, переданих на виконання аутсортеру (постачальнику послуг аутсорсингу) існує декілька видів аутсорсингу ІТ-послуг, якими може
скористатися фармацевтична компанія [19, 20].
• Аутсорсинг ІТ-інфраструктури (всі ІТ-процеси) – класичний вид аутсорсингу
ІТ-послуг. Всі роботи з впровадження та підтримки окремих систем (ERP, CRM та
ін.) виконує зовнішній підрядник. При цьому ІТ-послуги, які відносяться до інших
систем, здійснюються власними силами ІТ-підрозділу компанії. Цей вид аутсорсингу
застосовують в більшості великих і середніх компаній, що використовують типове
програмне забезпечення (ПЗ) корпоративного рівня (системи ERP, CRM, системи документообігу). У разі добре розвиненого ІТ-відділу цей варіант може бути перехідним до другого [19, 20].
• Аутсорсинг частини ІТ-інфраструктури. У цьому разі на аутсорсинг передаються не всі ІТ-процеси, пов’язані з інформаційною системою, а тільки деякі з них.
Наприклад, впровадження системи виробляється силами зовнішнього підрядника, а
її супровід – власними силами. Інший приклад – підтримка системи здійснюється
власними силами, а її розвиток – силами зовнішнього підрядника. Цей варіант застосовують, якщо є добре розвинений ІТ-відділ, що виконує підтримку ПЗ власної
розробки і бере на себе функції з підтримки покупних систем [19, 20].
• Аутсорсинг апаратного забезпечення. Використовується апаратне забезпечення
зовнішнього підрядника і здійснюється аутсорсинг процесу підтримки цього обладнання. Цей вид аутсорсингу недостатньо розвинений в Україні. Застосовується, зокрема, в деяких компаніях, заснованих західним капіталом [19, 20].
• Аутсорсинг окремих процесів у рамках усієї ІТ-інфраструктури. Від попереднього виду відрізняється тим, що зовнішні підрядники виконують повний цикл
окремих процесів для всієї ІТ-інфраструктури компанії. Застосовується в деяких малих і середніх компаніях, де ІТ-стратегія не передбачає розширення ІТ-відділу і фактор безпеки не є ключовим [19, 20].
• Повний ІТ-аутсорсинг (немає власних ІТ-фахівців у компанії). Максимально повний варіант попереднього виду аутсорсингу – власного ІТ-відділу в компанії немає
і всі ІТ-функції виконують зовнішні підрядники. Застосовується в середніх і невеликих компаніях, де фактор безпеки не є ключовим. У більшості випадків компанія, що
вирішила скористатися послугами ІТ-аутсорсингу, починає з форми 1, переходячи у
міру розвитку і зростання довіри до інших форм [19, 20].
Таким чином, під час виконання дослідження сутності, рівнів та видів логістичного аутсорсингу у практичній фармації виникає переконливе розуміння того факту, що
на сучасному етапі розвитку економіки значно зростає роль логістичної діяльності
на вітчизняних фармацевтичних підприємствах, а напрям логістичного аутсорсингу
у практичній фармації є актуальним. Тому було б доцільно впровадити тему «Логістичний аутсорсинг у практичній фармації» в навчальний процес студентів фармацевтичних факультетів (ВНЗ), провізорів-інтернів, магістрантів та слухачів факультетів
післядипломної освіти. Адже в процесі навчання майбутні провізори-спеціалісти
мають оволодіти основними поняттями, які розкривають практичне застосування інструментів та стратегій системи фармацевтичної логістики. Це поліпшить теоретичну і практичну підготовку майбутніх провізорів-спеціалістів та дасть можливість у
подальшому застосувати їм отримані знання з логістичного аутсорсингу в діяльності
фармацевтичних підприємств. Обґрунтування доцільності викладання основних аспектів логістичного аутсорсингу у фармації майбутнім провізорам-спеціалістам буде
темою нашого окремого дослідження.
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Висновки
1. Аутсорсинг є однією з основних логістичних стратегій фармацевтичних підприємств, який активно використовують в сфері ІТ-технологій та складських послуг.
2. Для забезпечення якісного надання аутсорсингових послуг необхідна нормативно-правова база, що стандартизує взаємодію між підприємством-замовником та
аутсорсером, та розроблення стандартів надання послуг з певного виду аутсорсингу.
3. Впровадження логістичного аутсорсингу як сучасної форми оптимізації логістичних бізнес-процесів потребує формування професійної компетенції у майбутніх
провізорів-спеціалістів із фармацевтичної логістики, її інструментів та стратегій,
тобто підготовки конкурентоспроможних фахівців, які здатні працювати за різноманітними напрямами практичної фармації.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ В ФАРМАЦИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время внедрение и применение логистического подхода к управлению ресурсами позволяет фармацевтическим предприятиям повысить их социальную, экологическую и экономическую эффективность.
Цель статьи заключается в исследовании сущности понятия, уровней и видов логистического аутсорсинга в практической фармации.
Для достижения цели исследования проведен анализ зарубежной и отечественной научной литературы, действующей нормативно-правовой базы Украины. Методами исследования были библиографический и аналитический.
Результаты исследования указывают на то, что в настоящее время аутсорсинг является одной из основных логистических стратегий отечественных фармацевтических предприятий, который активно используется в сфере IТ-технологий и складских
услуг. Вместе с тем для обеспечения качественного предоставления аутсорсинговых
услуг необходима нормативно-правовая база, стандартизирующая взаимодействия
между фирмой-заказчиком и аутсорсером, а также разработка стандартов предоставления услуг определённого вида аутсорсинга. Широкое внедрение логистического
аутсорсинга как современной формы оптимизации логистических бизнес-процессов
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требует формирования профессиональной компетенции у будущих провизоров-специалистов по фармацевтической логистике, её инструментам и стратегиям, т. е. подготовки конкурентоспособных профессионалов, имеющих возможность работать в
различных направлениях практической фармации.
Было бы целесообразно ввести тему «Логистический аутсорсинг в практической фармации» в учебный процесс подготовки студентов фармацевтических факультетов (ВУЗов), провизоров-интернов, магистрантов и слушателей факультетов
последипломного образования. Это улучшит теоретическую и практическую подготовку будущих провизоров-специалистов и позволит им в дальнейшем применить
полученные знания по логистическому аутсорсингу в деятельности фармацевтических предприятий.
M. V. Bilous 1, O. P.Shmatenko 1, O. A. Ryzhov 2, T. S. Raikova 2, D. V. Drozdov 1
Ukrainian Military Medical Academy
2
Zaporizhzhia State Medical University
LOGISTIC OUTSOURCING IN PHARMACY. THE THEORY AND PRACTICE
Key words: pharmaceutical logistics, outsourcing
ABSTRACT
Today, the introduction and application of a logistics approach to resource management
allows pharmaceutical companies to increase their social, environmental and economic
efficiency.
The article is aimed to research the essence of the concept, types and party of logistic
outsourcing in practical pharmacy. To reach the aimreview of foreign and domestic
scientific sources and the existing legal framework of Ukraine on this issue have been
analyzed. Investigation methods were bibliographic and analytical ones.
The results of these studies indicate the today outsourcing is one of the main logistics
strategies of domestic pharmaceutical companies, which is actively used in the sphere of ITtechnologies and warehouse services. At the same time for ensuring high-quality providing
outsourcing services, a legal and regulatory framework is needed that standardizes the
interaction between firm customer and the outsourcer, also the development of standards
for the provision of services of a certain type of outsourcing. Wide introduction of logistics
outsourcing, as a modern form of optimization of logistics business processes, requires
the formation of professional competence among future pharmacists in pharmaceutical
logistics, its tools and strategies, i.e. training of competitive professionals capable of
working in various directions of practical pharmacy.
Introduction of the topic «Logistic outsourcing in practical pharmacy» in the educational
process of students of pharmaceutical faculties (university), pharmacists-interns and
pharmacists at the postgraduate level of training is necessary. It will improve the theoretical
and practical training of future specialist pharmaceutists and will allow them to apply the
knowledge which would be gained in the future in logistics outsourcing in the activities of
pharmaceutical companies.
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Питання взаємодії препаратів різних фармакотерапевтичних груп широко вивчають на сучасному етапі розвитку фармацевтичної науки в світлі фармацевтичної профілактики, допомоги, опіки [1]. Окремі розділи, присвячені взаємодії
препаратів, наявні в національних формулярах України [2], Великої Британії [3]
тощо.
У разі проведення фармацевтичної опіки конкретного пацієнта (наприклад
хворого на епілепсію) лікар та провізор мають враховувати можливий факт взаємодії протисудомних препаратів між собою (за політерапії) або з препаратами
інших фармакотерапевтичних груп (у разі лікування супутніх захворювань, профілактики побічних реакцій тощо). Окрім взаємодії, важливим фактором під час
відпуску протиепілептичних препаратів (ПЕП) є особливості застосування препаратів цієї фармакотерапевтичної групи.
Епілепсія – хронічне захворювання ЦНС, що проявляється різними пароксизмальними станами, тобто нападами (судомними або безсудомними), і можливими
специфічними змінами особистості [4].
Метою дослідження було створення бази даних можливих взаємодій ПЕП між
собою та з лікарськими засобами (ЛЗ) інших фармакотерапевтичних груп. Звернути увагу на найважливіші особливості застосування препаратів протисудомної дії.
М а т е р і ал и т а м е т о д и д о с л і д ж е н н я
Об’єктами дослідження була інформація про препарати для лікування епілепсії з
державних формулярів України та Великої Британії, наказів МОЗ України, Державного реєстру лікарських засобів України, інструкцій до ПЕП тощо. У процесі дослідження використовували методи бібліографічного та системного аналізу.
Результати дослідження та обговорення
Першим етапом роботи було визначення, за даними літератури, препаратів,
які використовують першочергово для лікування епілепсії. Наказом МОЗ України
№ 276 затверджено «Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги
«Епілепсії у дорослих»» [5], в якому зазначено перелік ПЕП, зокрема першої лінії
вибору: карбамазепін, вальпроєва кислота, топірамат, ламотриджин, леветирацетам,
окскарбазепін.
© Н. А. Прилипко, Я. О. Гриньків, 2017

26
ISSN 0367-3057, Фармацевтичний журнал, 2017, № 3-4

Фармацевтична енциклопедія (ІІ видання) подає інформацію про те, що препаратами першої ліній вибору для лікування генералізованих епілептичних нападів вважають вальпроат натрію, а для парціальних – карбамазепін [4].
Міжнародна Ліга по боротьбі з епілепсією (ILAE) від 2004 р. рекомендує лікувати
епілепсію такими традиційними ПЕП – карбамазепін, вальпроати, фенітоїн, фенобарбітал тощо та новими ПЕП – ламотриджин, вігабатрин, габапентин, топірамат та ін. [6].
У результаті проведених досліджень можна зробити попередній узагальнюючий
висновок, що препаратами першої лінії вибору згідно з проаналізованими джерелами
літератури є вальпроєва кислота та її солі, карбамазепін.
Фенобарбітал, примідон, фенітоїн, карбамазепін, етосуксимід, вальпроєва кислота вважаються традиційними або препаратами першого покоління, які використовували з початку 1900-х рр. До препаратів другого (нового) покоління належать такі
ПЕП: фелбамат, габапентин, ламотриджин, топірамат, тіагабін, окскарбазепін, леветирацетам, зонісамід, клобазам, вігабатрин. На сьогодні розроблено 20 ПЕП третього
покоління: бріварацетам, валроцемід, ганаксолон, караберсат, карісбамат, лакосамід,
лозигамон, прегабалін, ремацемід, ретигабін, руфинамід, сафінамід, селетрацетам,
соретолід, стирипентол, талампанел, флуорофелбамат, фосфенітоїн, еслікарбазепін,
DP-вальпроєва кислота [7].
Наступним етапом роботи був пошук та узагальнення інформації про можливі
взаємодії ПЕП як між собою, так і з препаратами інших фармакотерапевчних груп.
Для аналізу ми взяли Український (УНФ) [2] та Британський (БНФ) [3] національні
формуляри, інструкції до ПЕП та довідник із взаємодії ЛЗ [8]. У ході проведеного
дослідження ми отримали таку інформацію.
1) За даними БНФ для лікування епілепсії використовують 21 ЛЗ за міжнародною
непатентованою назвою (МНН) із протисудомною дією. УНФ налічує 9 ЛЗ за МНН
(фенобарбітал, фенітоїн, клоназепам, карбамазепін, кислота вальпроєва, ламотриджин, топірамат, габапентин, прегабалін), хоча на цей час зареєстровано – 14 [9]. У
Британському формулярі більшість ПЕП нового покоління, а в Українському – базового (першого).
2) Виявлено близько 600 фактів взаємодії ПЕП. Найбільше таких фактів для препаратів базового покоління (фенобарбітал, фенітоїн, карбамазепін тощо) та найменше для препаратів нового та новішого поколінь, оскільки вони не метаболізуються у
печінці (наприклад лакосамід не має взаємодій).
3) В Україні не зареєстровано такі ПЕП третього поколіня як вігабатрин, зонісамід, руфінамід, фосфенітоїн тощо.
4) Бензобарбітал, карбамазепін, фенітоїн та фенобарбітал порівняно з іншими
ПЕП мають найбільшу кількість взаємодій як із препаратами протисудомної дії, так
і з препаратами інших груп.
5) Найменше даних про взаємодію зафіксовано для препаратів габапентину, ламотриджину, леветирацетаму, топірамату.
Окремо можна виділити взаємодії «небезпечні та особливо небезпечні» – ці препарати не можна вживати разом. Наприклад, при одночасному застосуванні вальпроєвої кислоти з амітриптиліном, галоперидолом, кломіпраміном, флуфеназином
антагонізується протисудомний ефект [10]. Фенобарбітал та психотропні речовини
зумовлюють небезпечну загальмованість пацієнтів [4]. Естрогени та рифампіцин
знижують концентрацію в плазмі крові ламотриджину [3]. За одночасного вживання
алкоголю та ПЕП відбувається зменшення ефективності ЛЗ внаслідок пришвидшення розпаду. ПЕП, зокрема клоназепам, у присутності алкоголю може зумовлювати
глибоке пригнічення дихання, аж до коматозного стану, інколи з летальним закінченням. Вальпроєва кислота та її солі посилюють дію алкоголю на організм людини.
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Тютюнопаління може зумовити зниження ефекту клоназепаму. Інформації щодо
впливу тютюнопаління на інші ПЕП немає.
ПЕП знижують всмоктування та утилізацію фолієвої кислоти та вітаміну В12. У
разі тривалого застосування ПЕП порушують обмін вітаміну D та можуть збільшувати потребу в ньому. Карбамазепін блокує всмоктування біотину (віт. Н), який є
важливим для росту та всмоктування жирів, вуглеводів та білків.
На рисунку подано дані щодо взаємодій ПЕП – інформацію про те, з якими групами препаратів взаємодіють ЛЗ із протисудомною дією.

Рис. Взаємодії ПЕП з іншими групами препаратів
(кількість фактів взаємодій)
Найбільше фактів взаємодій ПЕП, відповідно до проаналізованих джерел літератури, відбувається з такими групами препаратів: засоби, що діють на нервову
систему (взаємодія ПЕП між собою в тому числі) – 237 фактів; протимікробні для
системного застосування – 78; засоби, що діють на серцево-судинну систему – 65; антинеопластичні та імуномодулювальні – 49; засоби, що впливають на травну систему
– 40 тощо. Опрацьовані нами дані про взаємодію ПЕП можуть бути використані для
інформаційного наповнення системи електронних рецептів. Інформацію доцільно
використовувати як на етапі виписування рецептів лікарями, так і на етапі відпуску
ЛЗ із аптеки.
Наступним етапом роботи був порівняльний аналіз інструкцій для медичного застосування препаратів вальпроєвої кислоти та карбамазепіну як таких, що найчастіше використовують для лікування епілепсії.
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Для аналізу препаратів вальпроєвої кислоти ми взяли інструкцію для препарату Депакін хроно (Санофі Вінтроп Індастріа, Франція) – оригінальний ЛЗ, а також
інструкцію до вітчизняного генеричного ЛЗ – Вальпроком 500 хроно (ТОВ Фарма
Старт, Україна). Обидва препарати містять по 500 мг вальпроєвої кислоти за МНН.
Отже до препаратів, із якими комбінації є протипоказані, належать мефлохін та
препарати звіробою у зв’язку з можливим виникненням епілептичних нападів та
зниженням концентрації вальпроєвої кислоти. До комбінацій, які не рекомендуює
виробник Депакін хроно 500 мг відносять взаємодію з ламотриджином через підвищений ризик виникнення серйозних реакцій з боку шкіри та підвищення концентрації ламотриджину в плазмі [10]. В інструкції до Вальпроком 500 хроно рекомендують
уникати комбінованого застосування з саліцилатами з огляду на те, що ці препарати
метаболізуються однаковим шляхом, при цьому відбувається витіснення вальпроєвої
кислоти із зв’язку з білками і можливе посилення її дії, а також з антикоагулянтами і
ацетилсаліциловою кислотою, що може призвести до посилення тенденції до кровотечі [11]. До комбінацій, які слід застосовувати з особливою обережністю, належать:
фенітоїн, фенобарбітал, примідон, карбамазепін, карбапенеми, монобактами, топірамат, фелбамат, як для Вальпроком 500 хроно, так і для Депакін хроно 500 мг. Взаємодія з ламотриджином в інструкції ТОВ «Фарма Старт» належить до розділу «застосовувати з особливою обережністю», а в Санофі Вінтроп Індастріа до «комбінацій,
що не рекомендуються». До комбінацій, які слід брати до уваги, обидва виробники
відносять взаємодію з німодипіном, оскільки відбувається посилення гіпотензивного
ефекту, а до інших видів взаємодій належить повідомлення про те, що за одночасного застосування препаратів вальпроєвої кислоти з гормональними контрацептивами
їхня дія не зменшується [11, 12].
У результаті виконаного порівняльного аналізу можна констатувати, що інструкції до обох препаратів із однією діючою речовиною відрізняються, тому у разі виписування рецептів та відпуску ЛЗ потрібно враховувати зазначені відмінності та
призначати індивідуальну фармакотерапію для пацієнта.
Для аналізу інструкцій препаратів карбамазепіну ми обрали Фінлепсин (АВД,
фарма ГмбХ і Ко, КГ/«Пліва Краків» Фармацевтичний Завод АТ, Німеччина/Польща) – оригінальний ЛЗ та вітчизняний генерик – Карбамазепін-Дарниця, які містять
по 200 мг карбамазепіну. Отже до препаратів, які можуть підвищувати рівень метаболітів карбамазепіну в плазмі крові, належать: декстропропоксифен, ібупрофен,
даназол, макролідні антибіотики, дезипрамін, флуоксетин, флувоксамін, нефазодон,
пароксетин, тразодон, вілоксазин, стирипентол, вігабатрин, лоратадин, терфенадин,
оланзапін, локсапін, кветіапін, ізоніазид, інгібітори протеази для лікування ВІЛ, ацетазоламід, дилтіазем, верапаміл, циметидин, омепразол, оксибутинін, дантролен, тиклопідин, локсапін, кветіапін, примідон, прогабід, вальпроєва кислота, валпромід, а
також можуть спричиняти, наприклад, запаморочення, сонливість, атаксію, диплопію, про що зазначено в інструкціях до обох препаратів. Про те, що валноктамід
також може підвищувати концентрацію карбамазепіну зазначено лише в інструкції
до препарату виготовленого фармацевтичною фірмою «Дарниця» [13, 14].
Препаратами, які можуть знижувати рівень карбамазепіну (може бути необхідною корекція дози препарату) у плазмі крові є: фенобарбітал, фенітоїн, примідон,
фелбамат, метсуксимід, доксорубіцин, цисплатин, рифампіцин, теофілін, амінофілін,
ізотретиноїн [13, 14].
Протипоказаною є взаємодія карбамазепіну з інгібіторами моноаміноксидази,
оскільки карбамазепін структурно подібний до трициклічних антидепресантів [13, 14].
У результаті зробленого порівняльного аналізу можна констатувати, що інструкції до обох препаратів є практично ідентичними.
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Висновки
1. Нами здійснено збір інформації щодо можливих взаємодій ПЕП як між собою, так і з препаратами інших фармакотерапевтичних груп. Встановлено, що найбільша кількість взаємодій ПЕП відбувається з такими групами препаратів: засоби,
що діють на нервову систему (відповідно взаємодія ПЕП між собою) – 237 фактів;
протимікробні для системного застосування – 78 фактів; засоби, що діють на серцево-судинну систему – 65 фактів тощо. Найчастіше взаємодії ПЕП як між собою, так
і з препаратами інших фармакотерапевтичних груп відбуваються для препаратів 1
(базового) покоління – фенобарбітал, фенітоїн, карбамазепін тощо.
2. Отримані дані можна використовувати для інформаційного наповнення системи електронних рецептів. Інформацію доцільно використовувати як на етапі виписування рецептів лікарями, так і на етапі відпуску ЛЗ із аптеки.
3. Порівняння інструкцій вітчизняних (генеричних) та імпортних (оригінальних)
препаратів показало, що суттєвих розбіжностей у розділах «взаємодія лікарських засобів», «особливості застосування» для карбамазепіну немає. Проте у разі призначення препаратів вальпроєвої кислоти лікар має враховувати біофармацевтичні аспекти, які зазначено в інструкціях до обох препаратів.
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АННОТАЦИЯ
При проведении фармацевтической опеки конкретного пациента (например
больного эпилепсией) врач и провизор должны учитывать возможный факт взаимодействия противосудорожных препаратов между собой (при политерапии) или
с препаратами других фармакотерапевтических групп (при лечении сопутствующих заболеваний, профилактике побочных реакций и т. д.). Кроме взаимодействия,
важным фактором при отпуске противоэпилептических препаратов являются особенности применения препаратов этой фармакотерапевтической группы.
Целью исследования было создание базы данных возможных взаимодействий
противоэпилептических препаратов между собой и с лекарственными средствами
других фармакотерапевтических групп. Обратить внимание на важнейшие особенности применения препаратов противосудорожного действия.
Объектами исследования была информация о препаратах для лечения эпилепсии
из государственных формуляров Украины и Великобритании, приказов МОЗ
Украины, Государственного реестра лекарственных средств Украины, инструкций к противоэпилептическим препаратам и тому подобное. В исследовании были
использованы методы библиографического и системного анализов.
В результате проведенных исследований «Унифицированного клинического
протокола медицинской помощи «Эпилепсии у взрослых»», Фармацевтической
энциклопедии, рекомендаций Международной Лиги по борьбе с эпилепсией можно сделать предварительный обобщающий вывод, что препаратами первой линии
выбора и такими, которые пользуются наибольшим спросом, являются вальпроевая кислота и ее соли, карбамазепин.

1
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Нами проведен сбор информации о возможных взаимодействиях
противоэпилептических препаратов как между собой, так и с препаратами других фармакотерапевтических групп. Установлено, что наибольшее количество
взаимодействий противоэпилептических препаратов происходит с такими группами препаратов: средства, действующие на нервную систему (и соответственно
взаимодействие противоэпилептических препаратов между собой) – 237 фактов;
противомикробные для системного применения – 78 фактов; средства, действующие на сердечно-сосудистую систему – 65 фактов и т. д. Чаще всего взаимодействия противоэпилептических препаратов как между собой, так и с препаратами
других фармакотерапевтических групп происходят для препаратов 1 (базового) поколения – фенобарбитал, фенитоин, карбамазепин и др.
Полученные данные можно использовать для информационного наполнения
системы электронных рецептов. Информация может быть использована как на
этапе выписки рецептов врачами, так и на этапе отпуска лекарственных средств из
аптеки.
Сравнение инструкций отечественных (генерических) и импортных
(оригинальных) препаратов показало, что существенных различий в разделах «взаимодействие лекарственных средств», «особенности применения» для карбамазепина нет. Однако при назначении препаратов вальпроевой кислоты врач должен
учитывать биофармацевтических аспекты, указанные в инструкциях к обоим препаратам.
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ANTIEPILEPTIC DRUGS: INTERACTION, SPECIFICITY OF APPLICATION
Key words: antiepileptic drugs (AED), interaction, application, carbamazepine,
valproic acid
ABSTRACT
When carrying out the pharmaceutical care of a particular patient (for example, an
epileptic patient), the doctor and pharmacist must take into account the possible fact
of interaction between anticonvulsants among themselves (with polytherapy) or with
preparations from other pharmacotherapeutic groups (in the treatment of concomitant
diseases, prevention of adverse reactions, etc.). In addition to interaction, an important
factor in the release of antiepileptic drugs (AED) is the specific application of the drugs
of this pharmacotherapeutic group.
The aim of the study was to create a database of possible interactions of AED with
each other and with drugs of other pharmacotherapeutic groups. Pay attention to the most
important features of the use of anticonvulsants.
Methods of research: bibliographic, system analysis.
As a result of the studies of the Unified Clinical Protocol of Medical Care «Epilepsy
in Adults», the Pharmaceutical Encyclopedia, the recommendations of the International
League against epilepsy we can make a preliminary generalization that drugs of the
first line choice and those that are most in demand are: valproic acid and its salts,
carbamazepine.
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We have gathered information on possible interactions of AED with each other and
with drugs of other pharmacotherapeutic groups. It was established that the greatest
number of interactions of AED occurs with such groups of drugs: the drugs acting on
the nervous system (respectively, the interaction of AED with each other) – 237 facts;
antimicrobial for systemic use – 78 cases; drugs acting on the cardiovascular system
– 65 facts, etc. Most often, the interaction of AED are with each other and with the
drugs of other pharmacotherapeutic groups occur for drugs of 1 (basic) generation –
phenobarbital, phenytoin, carbamazepine, etc.
The obtained data can be used for informational filling of the system of electronic
recipes. The information will be used both at the stage of prescribing prescriptions by
doctors, and at the stage of giving away drugs from a pharmacy.
Comparison of instructions of domestic (generic) and imported (original) drugs
showed that there are no significant differences in the sections «interaction of drugs»,
«peculiarities of application» for carbamazepine. However, in appointing drugs valproic
acid, doctor should take into account the biopharmaceutical aspects, which are indicated
in the instructions for both drugs.
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ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ГРИП ТА
ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ ЛІТНЬОГО НАСЕЛЕННЯ У
КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ
Ключові слова: грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, захворюваність, літнє
населення, витрати, економічне навантаження
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USE OF MODELING IN THE STUDY OF ECONOMIC BURDEN OF INFLUENZA
IN THE ELDERLY POPULATION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN
COUNTRIES
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Економічне навантаження захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні
інфекції (ГРВІ) потребує ґрунтовного дослідження, оскільки щороку близько 15%
населення у світі страждає від цих захворювань. Окрім того, грип може викликати
ускладнення, які є небезпечними для життя та здоров’я людини, особливо пацієнтів
із груп ризику. Населення похилого віку належить саме до цієї групи, тому нами обрано для аналізу економічного навантаження цю категорію населення. За міжнародною класифікацією цю групу захворювань поділяють на такі види [1]:
• Influenza-like illness (ILI) – грипоподібні захворювання;
• Acute respiratory infection (ARI) – гострі респіраторні інфекції;
• Severe acute respiratory infections (SARI) – тяжкі гострі респіраторні інфекції;
• Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) – тяжкий гострий респіраторний синдром (ТГРС).
Метою роботи було опрацювання моделі для систематизації потоків пацієнтів та
визначення витрат на лікування під час оцінювання економічного навантаження захворюваності на грип та ГРВІ населення похилого віку країн Центральної та Східної
Європи
Матеріали та методи дослідження
Модель було розроблено у співробітництві з інститутом Syreon Research Institut
(Угорщина) для вивчення економічного навантаження грипу серед людей похилого
віку країн Центральної (Угорщина, Польща, Чеська Республіка, Румунія) та Східної
(Україна, Казахстан) Європи.
Нами було опрацьовано моделювання потоків пацієнтів. Принцип моделі полягав
у наступному. Для того, щоб оцінити економічне навантаження захворювання в певний період часу необхідно кількісно визначити: 1) кількість пацієнтів; 2) витрати на
охорону здоров’я та лікування в конкретній країні. Вартість лікування відрізняється
в кожному конкретному разі, пацієнти мають бути розподілені на відносно однорідні
групи. Оскільки кожна країна має деякі особливості та відмінності у системі епідеміологічного спостереження, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) пропонує хворих, які підлягали вивченню, розподілити на групи залежно від важкості
захворювання та взяти за основу для побудови моделі [2, 3, 4].
© М. В. Лелека, 2017
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Результати дослідження та обговорення
Структура моделі залежить від виду станів захворювань. Модель складається з
шести станів хвороби (рисунок):
1. пацієнти з ILI (грипоподібними захворюваннями), які займаються самолікуванням;
2. пацієнти з ARI (гострі респіраторні інфекції), які лікуються у сімейного лікаря;
3. пацієнти з SARI (тяжкі гострі респіраторні інфекції), яких госпіталізовано в
стаціонар у загальні палати;
4. пацієнти з SARS (тяжкий гострий респіраторний синдром), яких госпіталізовано в стаціонар, потребують інтенсивної терапії;
5. пацієнти, що лікуються у сімейного лікаря загальної практики після виписки
зі стаціонару;
6. пацієнти, які померли внаслідок ускладнень грипу та ГРВІ.
Згідно з такою класифікацією грипу та визначенням ВООЗ, центральна структура
нашої моделі була утворена захворюваннями – гостра респіраторна інфекція (ARI),
яку представляють амбулаторні випадки; тяжка гостра респіраторна інфекція (SARI),
яку представляють стаціонарні випадки [5, 6].
Слід зазначити, що немає відповідних даних про потік пацієнтів, які не зверталися до лікарів загальної практики.

Безрецептурні
ліки

Рис. Стани захворювань, потоки пацієнтів та види вартості медичних послуг
Структура моделі базувалась на припущенні потоку пацієнтів. Для того, щоб
структура потоків пацієнтів серед станів хвороби могла бути сформована, необхідно
прийняти деякі припущення: пацієнти після виписки зі стаціонару були передані лікарям загальної практики для продовження лікування, нагляду і діагностики. Ніякої
різниці у швидкості потоків і витрат не передбачалося між тими, яких виписано зі
стаціонару або з відділень інтенсивної терапії.
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Наступним етапом досліджень було вивчення структури витрат на лікування та
принципи збору даних про витрати. Економічне навантаження грипу людей похилого
віку було проаналізовано, виходячи з виду системи охорони здоров’я кожної країни.
У людей похилого віку важко встановити зв’язок між грипом і виникненням загострень хронічних захворювань (наприклад хронічні обструктивні захворювання легень) та інших гострих медичних станів (наприклад гострий коронарний синдром).
Цей аналіз не включає оцінки про економічний вплив грипу на інші супутні захворюваня і довготривалі хронічні наслідки, пов’язані з ускладненнями грипу. Аналізу
підлягали прямі медичні витрати [7].
Хоча гострі симптоми грипу можуть значно зменшити здатність пацієнтів до роботи, цей аналіз був зосереджений на населенні похилого віку, тому економічні наслідки відсутності на роботі і втрати продуктивності (непрямі витрати) не було включено до аналізу. Тому було оцінено тільки прямі витрати на охорону здоров’я [8].
Для того, щоб обчислити економічне навантаження грипу населення похилого
віку, необхідно оцінити середню вартість лікування грипу. Ми використовували визначення випадку в потоці пацієнтів грипу і визначили основні компоненти витрат
для кожної конкретної категорії (наприклад «ліки», «діагностика» тощо) і статей
витрат в межах компонентів витрат (наприклад тип і джерело фінансування ліків
у розділі «ліки», тип і використання ресурсів діагностичних тестів в статті витрат
«діагностика»). Ми помножили вартість використання кожного елемента витрат на
одиницю продукції та агрегованих статей витрат для розрахунку вартості в кожному
випадку.
Перелік статей витрат та основних компонентів витрат подано нижче.
1. Витрати на самолікування: вартість ліків (безрецептурні та симптоматичні,
протизапальні препарати, відхаркувальні).
2. Витрати на амбулаторне лікування: лікарські засоби (противірусні, антибіотики, протизапальні препарати, відхаркувальні), діагностика (лабораторні аналізи,
тести підтвердження грипу, діагностика візуалізації), інші (вартість амбулаторного
відвідування, наприклад, тривалість амбулаторного відвідування лікаря помножити
на зарплату за одну робочу годину).
3. Витрати на госпіталізацію ‒ залежно від системи фінансування конкретної країни ‒ валові витрати (вартість стаціонарних медичних послуг або кошторис витрат)
[9].
Для оброблення результатів здійснювали оброблення невідповідностей і відсутніх даних. Деякі розбіжності, які спостерігали, були пов’язані з методикою збору
епідеміологічних даних захворюваності на грип [10].
Ці невідповідності виявляються: 1) у відмінності між країнами у визначенні «літнього» населення: старше 60 років або старше 65 років; 2) визначення ILI і випадки
ARI можуть відрізнятися від визначень випадку ВООЗ у деяких країнах; 3) відмінності у системі епідспостереження у різних країнах; 4) випадки захворюваності не
визначаються у певних вікових групах у всіх країнах, 5) випадки атипової пневмонії
– дані були доступні тільки в Угорщині [11, 12].
Тому було використано такі припущення для оцінювання кількості випадків:
– одинакові випадки захворюваності на грип приймалися в групі населення 60+
і 65+ населення в Чехії і Угорщині відповідно, де були представлені дані тільки у віковій групі 60+ [13, 14];
– захворюваність населення 65+ ILI/ARI у Чехії було прирівнено при оцінюванні
захворюваності 65+ ILI в Україні [15, 16];
– захворюваність 65+ SARI/ILI в Угорщині було прирівнено при оцінюванні SARI
в Польщі, Чехії і Україні;
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– угорський показник захворюваності населення 65+ SARI інтенсивної терапії
серед загального числа SARI було використано для оцінювання SARI інтенсивної
терапії з числа випадків у Польщі, Чехії, Румунії та Україні;
‒ показник смертності 65+ в Угорщині від SARI було використано для оцінювання пов’язаних із грипом випадків смерті в Польщі, Чехії, Румунії та Україні;
‒ рівень пацієнтів 65+ із самолікуванням було отримано з голландської публікації щодо всіх країн – вважають, що 69% літніх пацієнтів (65+), які захворіли на ILI,
лікувалися самостійно [17].
Більшість даних були доступні для 2009/10 (пандемії) і 2010/11 сезонів. Теоретично обидва сезони могли бути обраними для аналізу економічного навантаження
захворювань. Однак 2010/11 сезон був остаточно обраний, оскільки дані не стосувалися пандемії. Оцінювали кількість пацієнтів у кожному стані здоров’я, а також
кількість населення старше 65 років.
Таблиця 1
Кількість пацієнтів 65+ у різних грипозних станах (у сезоні 2010/2011)

Країна

Польща
Чеська
Республіка
Угорщина
Румунія
Україна
Казахстан

Кількість (особи)
звернення до
Кільлікарів загальної
ILI,
SARI
кість
практики SARI
рівень
насе- пацієн- ILI,
після виписки
захвоамСмерт- рювалення ти на
стаціостаціність ності,
65+, самолі- була- станар,
стаціоонар,
куванні
торні
ціомлн.
%
інтенсив- нарні
інтеннарні
на тера- хворі
сивна
хворі
пія
терапія
161 215 72 092 792
244
594
96
5,25
183
4,4
1,67

24 285

10 860

119

37

89

28

14

2,1

1,68
3,25
6,98
1,17

57 128
7 497
44 628
–

25 546
3 353
19 957
–

281
109
219
–

87
11
68
–

210
82
164
–

65
9
185
–

34
4
27
–

4,9
0,3
0,9
–

Як випливає з табл. 1, найбільша кількість населення 65+ – в Україні. Найбільшу
кількість хворих серед літнього населення зафіксовано у Польщі (161 215 осіб), до
лікаря звернулось найбільше літніх пацієнтів у Польщі (72 092 пацієнтів) [19], найвищий рівень захворюваності на грипоподібні захворювання цієї категорії населення
спостерігали в Угорщині (4,9%), найменший – у Румунії (0,3%). Дані з цієї таблиці
будуть використані під час розрахунку прямих витрат та економічного навантаження
від грипу та ГРВІ у відповідних країнах на різних рівнях надання медичної допомоги
та будуть описані нами в наступних публікаціях.
Захворюваність на грип залежить від: 1) охоплення вакцинацією (в Румунії найнижчий рівень); 2) доступності медичних послуг (в Україні низькі тарифи); 3) якості
системи епідеміологічного спостереження (наприклад високі показники в Угорщині)
[20, 21].
Як ми можемо адаптувати розроблену модель для вивчення еконономічного та
медичного навантаження грипу в Україні? Наказом МОЗ України від 06. 11. 2015 р.
№ 732 затверджено нормативно-правові акти з питань організації та проведення санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і по37
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ширенню грипу та гострих респіраторних інфекцій. Згідно з цим наказом подається інформація про випадки грипоподібних захворювань та інформація про випадки
важкої гострої респіраторної інфекції.
Інформація про випадки грипоподібних захворювань включає загальну кількість
амбулаторних візитів, загальну кількість викликів додому, кількість пацієнтів, стан
яких відповідає визначенню випадків грипоподібних захворювань. Таким чином,
встановлюється загальна кількість зареєстрованих випадків захворювання на грип та
ГРВІ. Для аналізу нами обрано сезон 2015–2016 рр.
За інформацією Державного закладу «Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України», який здійснював аналіз епідемічного процесу захворюваності на грип та ГРВІ і вірусологічних досліджень протягом сезону захворюваності 2015–2016 рр., в Україні у поточному епідсезоні (28 вересня 2015 р. – 22
травня 2016 р.) на грип та ГРВІ перехворіло 14,9% населення країни.
Так, за даними Центру грипу та ГРВІ ДЗ «Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України», за епідсезон в Україні було зареєстровано
5,8 млн. випадків захворювання на грип та ГРВІ, показник захворюваності становив
1 294,6 на 100 тис. населення, що на 12,1% більше аналогічного періоду минулого
епідсезону.
Таблиця 2
Структура захворюваності та витрат на лікування грипу та ГРВІ
в Україні (2015–2016 рр.)
Загальна кількість
(зареєстровано випадків захворювання
на грип та ГРВІ)
ILI/ARI
5,8 млн.;
14,9% усього населення;
1 296,6 осіб на 100 тис.
Структура витрат
включає лише безрецептурні препарати

Непрямі витрати
(оплата лікарняного
листка) відсутні

Непрямі витрати
(оплата лікарняного
листка) відсутні

Амбулаторні
хворі
ILI/ARI
Входять до
складу першої
групи

Госпіталізовано

SARI
259 тис.
733
(4,5% від загальної
кількості захворілих)

Витрати включають:
1)вартість лікарських
засобів;
2)вартість діагностики
3)оплата лікаря
4)кошторис на перебування у стаціонарі
Для працюючого населення
Непрямі витра- Непрямі витрати
ти (оплата лі(оплата лікарняного
карняного лист- листка) на 1 пацієнта
ка) на 1 пацієнта становлять
становлять
1 217,6 грн.
761 грн. (5 днів)
Для населення 65+
Непрямі виНепрямі витрати
трати (оплата
(оплата лікарняного
лікарняного
листка) відсутні
листка) відсутні
Витрати включають: 1)вартість лікарських
засобів,
2)вартість діагностики
3)оплата лікаря

ЛеГоспіталізовано в
тальні
палати інтенсивної
випадтерапії
ки
SARS

391

Витрати включають:
1)вартість лікарських засобів,
2)вартість діагностики
3)оплата лікаря
4)кошторис на перебування у стаціонарі
Непрямі витрати
(оплата лікарняного
листка) на 1 пацієнта становлять
3 196 грн.

Непрямі витрати
(оплата лікарняного
листка) відсутні
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У сезоні 2015–2016 рр. було госпіталізовано 259 тис. осіб із первинним діагнозом
«грип та ГРВІ», що становить 4,5% від загальної кількості захворілих.
У даному епідсезоні діагностовано 733 випадки тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ), із них 391 – із летальним результатом, у тому числі 5 дітей віком до 17
років. Серед померлих дорослих найбільше випадків ТГРІ припадало на вікову групу
30–64 роки – 83,9%. Серед померлих від ускладнень грипу 62,9% осіб із груп ризику,
52,4% – це пацієнти з серцево-судинною патологією, 10,0% – з ожирінням, 5,9% – з
цукровим діабетом.
Висновок
У цій статті нами наведено методику моделювання для вивчення економічного
навантаження захворюваності на грип та ГРВІ серед літнього населення у країнах
Центральної та Східної Європи. Оскільки населення 60+ чи 65+ належить до групи ризику і є чисельною групою, то витрати на лікування у випадку виникнення
ускладнень та госпіталізації зростуть значною мірою і для пацієнта і для лікувальної
установи. Однак у цьому разі будуть відсутні непрямі витрати, наприклад оплата лікарняного листка. Запропонована методика дає змогу об’єктивно оцінити витрати на
лікування та розрахувати економічне навантаження з урахуванням виду та системи
охорони здоров’я.
Це стало об’єктом наших подальших досліджень.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
БРЕМЕНИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ И ОСТРЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ
ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ ПОЖИЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В СТРАНАХ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
Ключевые слова: грипп и ОРВИ, заболеваемость, пожилое население, расходы,
экономическое бремя
АННОТАЦИЯ
Экономическое бремя заболеваемости гриппом и ОРВИ требует тщательного исследования, поскольку ежегодно около 15% населения в мире страдает от этих заболеваний. Кроме этого, грипп может вызвать осложнения, которые опасны для жизни
и здоровья человека, особенно пациентов из групп риска. Пожилое население относится именно к этой группе, поэтому нами выбрана для анализа экономической нагрузки эта категория населения. По международной классификации данную группу
заболеваний подразделяют на следующие виды:
– Influenza-like illness (ILI) – гриппоподобные заболевания;
– Acute respiratory infection (ARI) – острые респираторные инфекции;
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– Severe acute respiratory infections (SARI) – тяжелые острые респираторные инфекции;
– Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) – тяжелый острый респираторный
синдром.
Целью работы была разработка модели для систематизации потоков пациентов и
расходов на лечение при оценке экономического бремени заболеваемости гриппом и
ОРВИ населения пожилого возраста стран Центральной и Восточной Европы. Модель была разработана в сотрудничестве с институтом Syreon, Венгрия. В исследовании принимали участие Венгрия, Польша, Чехия, Румыния, Украина и Казахстан.
Структура модели основана на предположении потока пациентов. Принцип
модели заключался в следующем: для того, чтобы оценить экономическое бремя заболеваемости в определенный период времени необходимо количественно
определить: 1) число пациентов; 2) расходы на здравоохранение и лечение. Стоимость лечения отличается в каждом конкретном случае, пациенты должны быть
разделены на относительно однородные группы. Поскольку количество и качество
эпидемиологических данных по гриппу и связанных с ним заболеваниях достаточно разнородны в разных странах, ВОЗ предлагает определенные объекты изучения
гриппа, взятые за основу для построения такой модели. Согласно такой классификации гриппа и определению ВОЗ, центральная структура нашей модели была образована острыми респираторными инфекциями (ARI), представляющими амбулаторные
случаи, и тяжелыми острыми респираторными инфекциями (SARI), представляющими стационарные случаи.
Следующим этапом исследований было изучение структуры стоимости и принципов сбора данных о расходах. Экономическое бремя гриппа пожилых людей было
проанализировано, исходя из вида системы здравоохранения. У пожилых людей трудно установить связь между гриппом и возникновением обострений хронических заболеваний и других острых медицинских состояний (например острый коронарный
синдром). Этот анализ не включает оценки об экономическом влиянии гриппа на
другие сопутствующие заболевания и долговременные хронические последствия,
связанные с осложнениями гриппа. Поскольку население 60+ или 65+ относится к
группе риска и является многочисленной группой, то расходы на лечение в случае
возникновения осложнений и госпитализации возрастут в значительной мере и для
пациента и для лечебного учреждения. Однако в данном случае будут отсутствовать непрямые расходы, например оплата больничного листа. Анализу подлежали
прямые медицинские расходы. Предложенная методика позволяет объективно оценить расходы на лечение и рассчитать экономическое бремя с учетом вида и системы
здравоохранения.
M. V. Leleka
Danylo Halytsky Lviv National Medical University
USE OF MODELING IN THE STUDY OF ECONOMIC BURDEN OF INFLUENZA
IN THE ELDERLY POPULATION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN
COUNTRIES
Key words: influenza and ARI, morbidity, elderly population, expenses, economic burden
ABSTRACT
The economic burden of the incidence of influenza and ARI requires careful study,
since annually about 15% of the world’s population suffers from these diseases. In addition,
the flu can cause complications that are dangerous to human life and health, especially
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those at risk. The elderly population belongs precisely to this group, therefore we have
chosen to analyze the economic burden of this category of population. According to the
international classification, this group of diseases is divided into the following types:
– Influenza-like illness (ILI);
– Acute respiratory infection (ARI);
– Severe acute respiratory infections (SARI);
– Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).
The aim of the work was to develop a model for systematization flows of patients and
treatment costs in assessing the economic burden of influenza and ARI morbidity in the
elderly peoples in Central and Eastern Europe. The model was developed in cooperation
with the Syreon Institute, Hungary. The study involved Hungary, Poland, the Czech
Republic, Romania, Ukraine and Kazakhstan.
The structure of the model is based on the assumption of a flow of patients. The
principle of the model was as follows: in order to assess the economic burden of the disease
in a certain period of time, it is necessary to quantify (1) the number of patients, and (2) the
costs of health care and treatment. The cost of treatment is different in each case, patients
should be divided into relatively homogeneous groups. Since the quantity and quality of the
epidemiological data on influenza and related diseases is rather heterogeneous in different
countries, WHO offers certain objects of influenza research, taken as a basis for constructing
such a model. According to this classification of influenza and WHO definition, the central
structure of our model was formed by acute respiratory infections (ARI), representing
outpatient cases and severe acute respiratory infections (SARI), representing inpatient
cases.
The next stage of the research was the study of the cost structure and the principles of
collecting expenditure data. The economic burden of influenza in the elderly populations
has been analyzed based on the type of health system. In older people, it is difficult to
establish a link between influenza and complications of chronic diseases and other acute
medical conditions (eg, acute coronary syndrome). This analysis does not include estimates
of the economic impact of influenza on other co-morbidities and long-term chronic effects
associated with complications of influenza. Since the population of 60+ or 65+ is a risk
group and is a numerical group, the cost of treatment in the event of complications and
hospitalization will increase cost for the patient and for the medical institution. However,
in this case indirect costs is missing, such as paying a sick list. Direct medical cost were
subject to analysis. The proposed methodology allows you to objectively assess the costs
of treatment and calculate the economic burden, taking into account the type and health
system.

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

42
ISSN 0367-3057, Фармацевтичний журнал, 2017, № 3-4

ВИРОБНИЦТВО, КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЛІКІВ
УДК 615.322:543.42
О. П. БАУЛА, канд. хім. наук, доцент,
Т. М. ДЕРКАЧ, д-р пед. наук, канд. хім. наук, доцент
Київський національний університет технологій та дизайну
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КОНТРОЛЮ ЕЛЕМЕНТНИХ ДОМІШОК
У ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБАХ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
Ключові слова: лікарська рослинна сировина, лікарські засоби рослинного походження, елементні домішки, контроль
A. P. BAULA, Т. М. DERKACH
Kyiv National University of Technologies and Design
CONTROL OF ELEMENTAL IMPURITIES IN HERBAL MEDICINES
Key words: medicinal plant raw materials, herbal medicines, elemental impurities, control

Останнім часом популярність лікарських засобів рослинного походження (ЛЗРП)
зростає. Серед декількох причин цього явища є те, що люди зазвичай сприймають
ЛЗРП як більш безпечні порівняно з синтетичними ліками. Для цієї думки є певні
підстави, але такий підхід є надто спрощеним [1–3].
Основу синтетичних ліків складає обмежена кількість добре очищених хімічних
сполук, відомих як активні фармацевтичні інгредієнти. Безпечні дози їх споживання
точно визначені за допомогою клінічних випробувань. Потрапляння у ліки сторонніх
органічних або елементних домішок контролюється на всіх стадіях фармацевтичного
виробництва.
На відміну від синтетичних ліків лікарська рослинна сировина (ЛРС) завжди містить суміш хімічних сполук, а також низку як важливих, так і токсичних металів і
металоїдів. Концентрація елементних домішок коливається в широкому діапазоні залежно від різних ботанічних, екологічних та сільськогосподарських чинників [3–5].
Тому однією з найважливіших проблем виробництва ЛЗРП є стандартизація рослинної сировини.
Склад лікарської рослинної сировини є змінним за своєю природою. Рослини можуть бути контаміновані мікроорганізмами, пестицидами, важкими металами тощо.
Аналізуючи елементний склад ЛЗРП, необхідно порівнювати винайдені концентрації токсичних елементів з їх гранично допустимими дозами, визначеними відповідно
до фармакопейних вимог. Вміст інших домішок, типових для рослин, але не зазначених у фармакопеях, важливо порівнювати з рекомендованими чи граничними дозами
добового споживання людиною окремих хімічних елементів. Такі показники відрізняються за різних підходів до нормування, тому з практичної точки зору важливим є
формулювання єдиного підходу до аналізу ЛРС та ЛЗРП.
Метою роботи є дослідження існуючих у світі підходів до нормування вмісту
елементних домішок у ЛЗРП та порівняльний аналіз показників їх гранично допустимих доз.
Матеріали та методи дослідження
Для реалізації мети та завдань дослідження використовували методи системного
підходу, бібліографічний, інформаційного пошуку, статистичний, а також узагальнення та аналізу. Вивчено документи, що визначають нормативи вмісту елементних
домішок: Всесвітньої організації охорони здоров’я (WHO) [6], Наукового комітету
ЄС з продуктів харчування (SCF) [7], Європейського управління з безпеки харчових
© О. П. Баула, Т. М. Деркач, 2017
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продуктів (EFSA) [8], Інституту медицини США (IОМ) [9], Агентства США з охорони навколишнього середовища (EPA) [10] та Агентства США з реєстрації токсичних
речовин і захворювань (ATSDR) [11].
Результати дослідження та обговорення
Хімічні елементи, що містять рослини, як правило, поділяють на два класи [12].
До першого відносять такі, що беруть участь у реалізації біохімічних процесів. Їх зазвичай називають життєво необхідними для живлення рослин та, в свою чергу, поділяють на дві групи – макро- та мікропоживні елементи. До макропоживних належать
N, P, K, Са, Mg, S. Ці елементи необхідні у великих кількостях для зростання рослини. Мікропоживні елементи (або мікроелементи) – В, Cu, Fe, Cl, Mn, Мо, Zn, Ni, які
також важливі для розвитку рослини, але потрібні у невеликій кількості. Проте вміст
цих елементів часто не контролюється в ЛЗРП.
До другого класу елементів відносять такі, що не є важливими для їх розвитку.
До них зазвичай відносять: Ba, Be, Sr, Y, V та ін. Причому роль деяких елементів
(наприклад, Ni, Al та Co) уточнюється дотепер [12]. Складність полягає в тому, що
не завжди можливо встановити чітку різницю між необхідними та неважливими елементами, які можуть бути токсичними для споживача ЛЗРП. Деякі елементи відзначаються дуже високою токсичністю [4, 5, 13]. Забруднення ними може відбутися на
всіх етапах – від вирощування та збору сировини до етапу виробництва лікарського
засобу (ЛЗ). Елементи-домішки можуть випадково потрапляти у ЛЗРП під час стадій
технологічного процесу через обладнання, допоміжні речовини, первинну упаковку,
порушення умов зберігання. Моніторинг токсичних елементів є важливим для запобігання отруєння організму людей через їх споживання разом з ЛЗРП.
Фармакопеї різних країн до найбільш токсичних елементів традиційно відносять
Cd, Hg, Pb. Проте нові правила, наприклад введені у Фармакопею США (USP) [14],
збільшили кількість елементів, додавши до переліку токсичних As, Ir, Os, Pd, Pt, Rh,
Cr, Mo, Ni, V та Cu.
Для визначення границь споживання елементів людиною уповноважені організації використовують різні характеристики. Фактично всі елементи, за виключенням визначених токсичних, можуть відігравати подвійну роль та ставати токсичними у певній концентрації. Як правило, існує інтервал концентрацій, в межах
якого знаходиться величина оптимального добового споживання людиною того
чи іншого елемента. У різних нормативних документах регламентується рекомендована (адекватна, неризикована) добова або тижнева доза споживання елемента
(часто у розрахунку на 1 кг ваги людини), або границя максимально допустимого
споживання. До першого з двох названих показників слід віднести: рекомендовану
добову норму (recommended daily allowance – RDA) [15] та адекватне споживання
(adequate intake – AI) IOM [15], рівень мінімального ризику (minimal risk level –
MRL) ATSDR [16].
Серед показників другого роду найбільш розповсюдженими є: референсна доза
для постійного внутрішнього вживання (reference dose for chronic oral exposure –
RfD) EPA; верхній рівень споживання (upper limit – UL), який використовується у
документах SCF [7], WHO [6], IОМ [15], EFSA [8]; границя відсутності видимого
негативного впливу (no observable adverse effect limit – NOAEL) SCF [7]; добове
споживання (daily intake – DI) ATSDR [11]; прийнятне добове споживання (tolerable
daily intake – TDI) EFSA [8] та IОМ [15]; загальне тижневе споживання (total weekly
intake – TWI) WHO [6]. Найбільш вживані дози споживання елементів узагальнено
у табл. 1.
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Sr
V
Zn

Cu
Fe
Hg
K
Mg
Mn
Mo
Na
Ni
Pb
Sb
Se

0,045

0,055

0,01(*)

0,3

0,4

1

350
11
2

10
45

2 500

20

UL, мг

· 10-4

(0,5–2)

0,025(*)

2–5
0,0004(*)

10–12
9,7–58,8
0,005(*)

0,25

0,088(*)
0,051(*)

IOM
TDI, мг

1 500

1,8–2,3

4 700

0,025–
0,035

1 000

AI, мг

25

7

0,43(*)

10

WHO
TWI, мкг/кг
UL, мг
1 000
2,1

50
8–11
40
8–11
35–45
П р и м і т к а: (*) – на 1 кг маси; (**) – неорган. As; (***) – V2O5; (****) – Cr (VI); (*****) – Cr (III).

310–420

0,9
8–18

2 500

10

Організація
SCF
Показник
UL, мг NOAEL, мг RDA, мг
Al
As (**)
B
Ba
Be
Ca
2 500
1 000
Cd
0,2
Co
Cr
1

600
9(***)
300

5

140
5

1 500

1

200
2

EPA
RfD, мкг/кг
0,4
0,3

Гранично допустимі дози елементів за даними різних організацій

2 000
10
300

5

2

5

0,2

10

0,9 (****)

0,1
10

2,8
1,5

0,19

300 (*****)

0,35

ATSDR
ESFA
MRL, мкг/кг TDI, мкг/кг
1 000
140
0,3
200
200
2

Таблиця 1

Очевидно, що обмежуючі границі мають бути суттєво різними для показників
першого та другого роду. Однак інколи існує різниця в оцінках між регламентованими
величинами навіть однакового типу. Така різниця може бути пов’язана з методикою
отримання даних. Наприклад, деякі дані (RfD) одержані за результатами досліджень
за участю тварин, тоді як інші (UL) – на основі спостережень людей. Відповідно для
кожного методу існує певний ступінь невизначеності, який обмежує точність отриманих даних. Окрім того, обмежуючі показники застосовуються для різних об’єктів,
таких як харчові продукти, лікарські засоби, вітаміни та тому подібне.
Необхідно також відзначити, що реальні рівні щоденного вживання мікроелементів, включаючи як важливі, так й інші елементи (разом з токсичними) сильно залежать від традицій та інших обставин, що формують дієти в різних регіонах світу.
Детальні відомості наведено в огляді [17].
Розширення інструментальних можливостей щодо швидкої, економічно ефективної та надійної ідентифікації елементних домішок у лікарських засобах змінило підходи в цій області. Ще нещодавно рекомендації фармакопей виходили перш
за все з наявних можливостей щодо визначення шкідливих домішок. Сьогодні домінує підхід, що базується на визначенні: а) рівнів токсичності елементів-домішок
(permitted daily exposure – PDE), б) ймовірності попадання їх у лікарські засоби, яка
формується такими факторами, як ймовірність їх використання у виробничому процесі (в обладнанні та матеріалах), а також рівні розповсюдженості у природі. Такий
підхід використовують у регуляторних керівництвах Міжнародної конференції з гармонізації технічних вимог до лікарських засобів для використання людиною (ICH),
Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) та USP. Відповідно до цього всі
елементи поділено на три класи [18].
Клас 1 включає As, Cd, Hg, Pb, які мають токсичний вплив на організм людини.
Їх можлива присутність у ЛЗ визначається попаданням із ЛРС допоміжних речовин
природного походження тощо. Стосовно цих елементів важливим є оцінка ризиків їх
появи на всіх етапах технологічного процесу, а контроль за ними проводять з урахуванням результатів оцінки ризиків.
Клас 2. До цього класу відносять людські токсиканти, потрапляння яких до лікарського засобу зазвичай залежить від особливостей виробничого процесу. Клас 2 поділяється на два підкласи залежно від імовірності потрапляння до лікарського засобу.
Клас 2A – елементи мають відносно високу ймовірність потрапляння до лікарського засобу, а тому необхідна оцінка ризику цього на всіх відповідних етапах. До
цього підкласу відносять Co, Ni, V.
Клас 2Б складають елементи зі зниженою ймовірністю потрапляння, оскільки
вони є природно досить рідкими, а також характеризуються низькою ймовірністю
бути випадково виділеними. Це Ag, Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Se, Tl. Оцінка ризиків
стосовно цих елементів не є обов’язковою окрім випадків, коли такі елементи додаються спеціально до якогось компонента або їх використовують у виробничому
процесі.
Клас 3. Елементи цього класу мають низьку токсичність у разі орального застосування (PDE > 500 мкг/добу), однак потребують оцінки ризиків для лікарських засобів
парентерального та інгаляційного застосування. Таким чином, елементи цієї групи
не потребують оцінки ризиків (за виключенням випадків, коли їх цілеспрямовано додавали до ЛЗ). Для лікарських форм парентерального та інгаляційного застосування
оцінка ризиків потрібна, якщо PDE для них не вище 500 мкг/добу. Це елементи Ba,
Cr, Cu, Li, Mo, Sb, Sn.
Інші елементи. Деякі інші елементи, для яких PDE не встановлено з причини
їхньої низької токсичності, можуть регулюватися на національному рівні, якщо вони
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присутні або їх додають до лікарських засобів. До таких елементів відносяться Al, B,
Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, W, Zn.
Визначена класифікація ЕМА [19] майже збігається із класифікацією ICH [18].
Різниця між ними полягає в тому, що деякі елементи (Zn, Fe) виділено в окремий
клас (клас 4). Метали платинової групи розподілено на два підкласи (хоча PDE для
них збігаються), імовірно з причини меншої вивченості та розповсюдженості частини з них. Окрім того, Mo та Cr перенесено з класу 3 до класу 2А, тобто віднесено
до більш токсичних металів. Відповідно PDE для них у рекомендаціях ЕМА значно
знижено. Порівняльні показники гранично допустимих добових доз (PDE) та граничних концентрацій (LC) елементів у лікарських засобах та допоміжних речовинах
(за умови максимальної добової дози вживання ліків ≤ 10 г/доба), призначених для
внутрішнього споживання згідно норм ICH Q3D, USP <232> та EMA [14, 18, 19], наведено у табл. 2
Таблиця 2
Допустимі добові дози (PDE, мкг/доба) споживання елементних домішок та
граничні концентрації (LC, мкг/г) елементів у ЛЗ та допоміжних речовинах
Елемент

PDE, мкг/доба
ICH

USP

LC, мкг/г

EMA

ICH Q3D

USP <232>

EMA CHMP/
SWP/4446/2000

ICH клас 1
As (неорг.)

15

15

n/a

1,5

1,5

n/a

Cd

5

5

n/a

0,5

0,5

n/a

Hg (неорг.)

30

30

n/a

Pb

5

5

n/a

3
0,5
ICH клас 2A

3

n/a

0,5

n/a

Co

50

V

100

100

250

10

5
10

25

Ni

200

200

250

20

20

25

ICH клас 2Б
Ag

150

15

Au

100

10

Ir

100

100

100**

10

10

10**

Os

100

100

100**

10

10

10**

Pd

100

100

100

10

10

10

Pt

100

100

100*

10

10

10

Rh

100

100

100**

10

10

10**

Ru

100

100

100**

10

10

10**

Se

150

15

Tl

8

0,8
ICH клас 3

Ba

1400

140

Cr

11000

11000

250

1100

1100

25

Cu

3000

3000

2500

300

300

25

Li

550

Mo

3000

300

25

55
3000

250

300
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Продовження табл. 2
Елемент

PDE, мкг/доба
ICH

Sb

1200

Sn

6000

USP

LC, мкг/г

EMA

ICH Q3D

USP <232>

EMA CHMP/
SWP/4446/2000

–

–

120
600

Mn

2500

–
ICH клас 4

Mn

–

–

–

250

Zn

13000

1300

Fe

13000

1300

П р и м і т к а: * – Pt у вигляді гексахлорплатинової кислоти; ** – границя для підкласу,
загальна концентрація всіх металів підкласу не має перевищувати вказану границю; n/a – не
включено до керівництва EMA.

Величини PDE узгоджені по більшості позицій. Найбільша різниця стосується
оцінок доз для Cr, Mo та V. З практичної точки зору для контролю виробничих процесів зручніше використовувати LC замість PDE.
Загально визнано, що Pb, Cd, Hg, As мають гострий або хронічний генотоксичний, гепатотоксичний, нефротоксичний, нейротоксичний та імунотоксичний вплив
на організм людини, що може спричинити розвиток цілого спектра захворювань [4,
20]. Із цієї причини добове споживання цих найнебезпечніших елементів у стеблах
та листі рослин строго регламентується у нормативних документах уповноважених
органів різних країн та міжнародних організацій (табл. 3).
Таблиця 3
Граничні концентрації елементів у ЛРС та ЛЗРП
Норми

Обʼєкт

Pb

Cd

As

Hg

Cr

Єврокомісії [7], мг/кг

ЛРС

5

1

0,1

WHO [6], мг/кг

ЛЗРП

10

0,3

5

0,2

С/г департаменту США [21],
мг/кг

Рослини
як харчові
добавки та
спеції

2

1

5

0,05

МОЗ Канади [6], ppm

ЛРС

10

0,3

5

0,2

2

МОЗ Канади [6], мкг/доба

ЛЗРП

20

6

10

20

20

МОЗ Китаю [6], ppm

ЛРС

10

1

2

0,5

Підводячи підсумки, можна зробити висновок, що регламентація споживання
елементних домішок відбувається на трьох різних рівнях. Один із них – це регламентований рівень споживання у лікарських засобах. На сьогодні у фармакопеях
провідних країн регламентується споживання зазначених у табл. 2 24–28 елементів,
серед яких присутні найбільш токсичні, а також елементи з меншою токсичністю, але з високою ймовірністю появи у препаратах відповідно до особливостей
фармацевтичного виробництва. Розподіл усіх регламентованих елементів на класи
формує чітке уявлення щодо їх потенційного впливу на організм людини, а також
ілюструє вимоги до чутливості аналітичних методів, які слід застосовувати для їх
визначення.
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Регламентація вмісту елементних домішок є важливим завданням організацій, які
займаються контролем якості харчових продуктів, питної води, а також охороною
навколишнього середовища. На відміну від контролю домішок у лікарських засобах,
кількість елементів у цих настановах значно більша, оскільки мова йде про регламентацію вмісту всіх хімічних елементів, які потрапляють до людського організму
з будь яких джерел, таких як харчові продукти, спеції, трави та інші рослини, вода і
т. п. Зазвичай норми та дози визначають окремо для лікарських форм орального та парентерального або інгаляційного застосування. Крім шкідливих домішок, вміст яких
має бути настільки низьким, наскільки можливо, регламентують інші елементи, які
необхідні для нормального функціонування організму. В цьому разі мова йде не про
гранично допустимі дози, а про дози рекомендованого або адекватного споживання.
Для ЛРС та ЛЗРП ситуація виглядає як проміжна між згаданими вище випадками. З одного боку, для них регламентують вміст п’яти найбільш токсичних домішок
(табл. 3). З другого боку, для них не існує загальновизнаних граничних показників,
які би стосувалися лікарських рослин. Такі показники часто з’являються як визначені
для листя та інших частин рослин, спецій та згадуються у рекомендаціях, розроблених для харчових продуктів.
За таких умов постає питання стосовно узгодженості різних рекомендацій, які
стосуються тих самих хімічних елементів. Для відповіді показники для основних
домішкових елементів у лікарських засобах, які з’являються у рекомендаціях різних
організацій та які наведено у табл. 1–3, подано на рисунку. Для того, щоби можна
було порівняти різні дані, всі вони наведені до гранично допустимих добових доз у
мікрограмах із припущенням, що добове споживання лікарського засобу не перевищує 10 г.
Показники для лікарських засобів, що визначені у фармакопеях, з’єднано лінією.
Обмеження, що безпосередньо стосуються ЛРС та ЛЗРП, показано замальованими
точками, а ті, що стосуються інших рослин та спецій, – відповідно прозорими точками.

Рис. Показники, що характеризують допустимі добові дози для
внутрішнього споживання елементів (мкг/добу) із різних джерел надходження
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У цілому показники різних організацій узгоджуються між собою. Суттєва різниця стосується показників для Cr, що, ймовірно, пов’язано з урахуванням різного валентного стану цього елемента. Також обмеження щодо вмісту Hg виглядають
жорсткішими для ЛРС та ЛЗРП. І навпаки, у деяких випадках обмеження вмісту Pb
у ЛЗРП часто менш жорстке.
Висновки
1. Сучасні версії фармакопей та документів різних організацій, що нормують граничний вміст 28 елементів у лікарських засобах, розподіляють їх залежно від токсичності та ймовірності потрапляння у препарати на чотири класи. Такий підхід формує
чітке уявлення щодо потенційного впливу елементів на організм людини, а також
ілюструє вимоги до чутливості аналітичних методів, які слід застосовувати для їх
визначення.
2. У лікарській рослинній сировині, а також в рослинах, які застосовують як
харчові добавки та спеції, нормують вміст п’яти найбільш токсичних елементів
(As, Cd, Hg, Pb, Cr). Для інших домішок у лікарських рослинах не існує загальновизнаних граничних показників на відміну від синтетичних ліків. Тому під час
аналізу якості лікарської рослинної сировини потрібно спиратися на гранично допустимі дози споживання людиною окремих хімічних елементів, що встановлені
для контролю якості продуктів харчування, питної води або забруднення навколишнього середовища.
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КОНТРОЛЬ ЭЛЕМЕНТНЫХ ПРИМЕСЕЙ В ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Ключевые слова: лекарственное растительное сырье, лекарственные средства растительного происхождения, элементные примеси, контроль
АННОТАЦИЯ
Стандартизация растительного сырья – важнейшая проблема производства
лекарственных средств растительного происхождения. Растительное сырье является сложным по своей природе и может быть загрязнено примесными элементами.
Поэтому содержание элементных примесей, типичных для растений, необходимо
контролировать в сравнении с существующими представлениями о рекомендованных
или предельных дозах суточного потребления человеком отдельных химических
элементов.
Целью работы было исследование существующих в мире подходов к нормированию содержания элементных примесей в лекарственных средствах растительного
происхождения и сравнительный анализ показателей их предельно допустимых доз.
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Для реализации цели использовали методы системного подхода, библиографический, информационного поиска, статистический, а также обобщения и анализа.
На основании анализа документов Всемирной организации здравоохранения и
соответствующих органов ведущих стран мира показано, что в лекарственных средствах нормируют содержание 28 элементов. В зависимости от токсичности и вероятности попадания в препараты элементы делят на четыре класса. Такой подход формирует четкое представление о потенциальном воздействии элементов на организм
человека, а также иллюстрирует требования к чувствительности аналитических методов, которые следует применять для их определения. В лекарственном растительном сырье, а также в растениях, которые применяют как пищевые добавки и специи,
нормируют содержание пяти наиболее токсичных элементов (As, Hg, Cd, Pb, Cr).
Для других примесей в лекарственных растениях не существует общепризнанных
предельных показателей в отличие от синтетических лекарственных средств.
Поэтому при анализе качества лекарственного растительного сырья нужно принимать во внимание предельно допустимые дозы потребления человеком отдельных
химических элементов, используемые при контроле качества пищевых продуктов и
питьевой воды, а также защиты окружающей среды.
A. P. Baula, Т. М. Derkach
Kyiv National University of Technologies and Design
CONTROL OF ELEMENTAL IMPURITIES IN HERBAL MEDICINES
Key words: medicinal plant raw materials, herbal medicines, elemental impurities,
control
ABSTRACT
The standardisation of plant raw materials is among the most important problems of the
production of herbal medicines. Medicinal plant raw materials are of complex nature and
can be contaminated with impurity elements. Therefore, the content of elemental impurities
typical for plants should be controlled in comparison with the existing conceptions of
recommended or permitted daily exposures of human consumption of some chemical
elements.
The paper goal was to study the existing approaches in the world to the fixing of
elemental impurity content in herbal medicines and comparative analysis of their permitted
daily exposures.
The following methods were used to implement the research goal: system approach,
bibliographic and information search, statistical methods, as well as generalisation and
analysis.
The work is based on the analysis of documents of World Health Organisation and
appropriate organisations of leading countries. The contents of 28 elements were shown
to normalise in these documents. Depending on their toxicity and probability of ingress
into drugs, the elements are divided into four classes. This approach creates a clear idea of
the potential effects of elements on the human organism and also illustrates the sensitivity
requirements for analytical methods to be used for elemental control. In medicinal plants as
well as in plants that are used as food additives and spices, the content of the five most toxic
elements (As, Hg, Cd, Pb and Cr) is fixed. For other impurities in medicinal plants, there are
no universally recognised limit values in contrast to medicinal products. Therefore, when
analysing the quality of herbal medicines, one should take into account permitted daily
exposures of human consumption of individual chemical elements used for the quality
control of foodstuff and drinking water as well as environmental protection.
Електронна адреса для листування з авторами: derkach.tm@knutd.com.ua
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Мікози стоп нині є грибковою патологією, що найчастіше трапляється, з якою
стикаються до 70% жителів нашої планети [1].
Якщо раніше термін «мікоз стоп» зазвичай застосовували для опису грибкового
ураження підошов і міжпальцевих проміжків стоп, то в сучасній літературі до цієї патології відносять мікотичні інвазії не лише шкіри стоп, але і нігтів [2]. Основним методом фармакотерапії мікозів стоп являється топічне застосування антифунгальних
препаратів у відповідних лікарських формах. Також з урахуванням частої наявності
мікстінфекцій бажана наявність у цих лікарських засобів антибактеріальної дії [3].
До специфічних лікарських форм для терапії оніхомікозу слід віднести лаки для
нігтів. Їхня головна перевага полягає в можливості терапії грибкової інвазії нігтьових
пластинок без їх видалення. Їх хороша переносимість забезпечує можливість тривалого лікування до повного клінічного і мікологічного одужання у пацієнтів з супутньою патологією (нефропатія, гепатит, цукровий діабет), одержуючих інші фармакотерапевтичні засоби, у літніх людей, особливо у разі порушення мікроциркуляції
в нігтьових фалангах, оклюзивному ураженні периферичних артерій, полінейропатії. Проте терапія оніхомікозів антимікотичними лаками досить ефективна тільки у
разі лікування поверхневої білої і дистально-латеральної форм оніхомікозу, причому
лише у тому випадку, коли уражено менше 1/3 нігтьової пластинки. Також їх широке
застосування обмежує тривалість застосування (від 6 місяців до 1 року) і висока затратність терапії [4].
У зв’язку з вищезазначеним видається раціональним створення специфічної
м’якої лікарської форми для терапії оніхомікозів без видалення нігтьової пластинки,
що дасть змогу поєднувати високу ефективність лікарських речовин навіть за ураження нігтьового ложа, розумну тривалість лікування і його економічну доступність [5].
Серед м’яких лікарських форм для терапії мікозів шкіри стоп, зареєстрованих в
Україні, власне мазі становлять близько 15%, гелі – 18%, решта – креми. Це пов’язано
з тим, що креми окрім власне протигрибкової дії здійснюють живлення і пом’якшення
епідермісу шкіри стоп, надають її роговому шару еластичність і м’якість. При цьому
у пацієнтів зменшується почуття стягання шкіри, сухості і печіння [6]. В основному
як біологічно активні речовини в цих лікарських засобах використовують похідні
© Колектив авторів, 2017
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імідазолу і триазолу, тербінафін, комплекс ундециленової кислоти і її цинкової солі
[7]. Вітчизняні фармакотерапевтичні засоби для лікування дерматомікозів і, зокрема,
грибкових уражень шкірних покривів стопи і міжпальцевих складок представлені
виключно генериками клотримазолу (4 препарати), міконазолу (2 препарати), еконазолу (1 препарат), кетоконазолу (3 препарати) і біфоназолу (1 препарат) [8].
Ефективні ж вітчизняні препарати для терапії грибкових уражень нігтів відсутні зовсім. Та й арсенал імпортних лікарських засобів для топічного лікування цієї патології
надзвичайно мізерний (всього декілька найменувань). Водночас ці лікарські засоби за
дуже незначного рівня специфічної дії мають ціну, яка робить їх малодоступними для
населення України. Пероральне ж лікування оніхомікозу також украй витратне і часто
призводить до вияву небажаних ефектів від тривалого застосування похідних імідазолу і триазолу відносно життєво важливих органів і систем організму пацієнтів [9].
У зв’язку з вищезазначеним, актуальним видається розроблення нових лікарських форм для зовнішнього застосування на основі доступної в нашій країні сировини і вітчизняних технологій.
Як біологічно активні речовини для оніхомікотичної пасти представляє інтерес
пошук серед групи неспецифічних протигрибкових препаратів, яким притаманний
широкий спектр протимікробної активності і неспецифічність механізму дії відносно клітини патогенних грибів. Представниками таких сполук є похідні дитіокарбамінової кислоти (2-меркаптобензтіазол) і 8-оксіхіноліна (хінозол, нітроксолін). 2-меркаптобензтіазол (мебетізол) в експерименті має широкий спектр антибактеріальної і
антифунгальної активності. Речовина практично нешкідлива, має гепатопротекторну
дію. Хінозол (8-оксіхіноліна сульфат) використовують як антисептик в акушерськогінекологічній, стоматологічній, дерматовенерологічній і ЛОР практиці. Речовина нетоксична і не має подразливої, алергізуючої і сенсибілізувальної дії. Особливо істотною є наявність у мебетізолу і хінозолу вираженої специфічної активності відносно
дерматоміцетів Т. rubrum і T. мentagrоphytes, які в 90% випадків є збудниками оніхомікозів, й інших патогенних грибів (E. floccosum, M. canis, T. violareum, T. tonsurans,
Candida), які можуть брати участь у цьому патологічному процесі. Також важливим є
те, що 2-меркаптобензтіазол і хінозол мають антибактеріальну дію відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій, оскільки нерідко під час лікування оніхомікозів
дерматологи стикаються з необхідністю фармакотерапії мікстінфекцій [10, 11].
Створення м’яких лікарських форм для топічного лікування уражень шкіри, міжпальцевих проміжків стоп і нігтьових пластинок із біологічно активними субстанціями з групи неспецифічних протигрибкових речовин (2-меркаптобензтіазол, хінозол)
на основі вітчизняних технологій є актуальним для сучасної фармацевтичної і медичної науки. Успішна реалізація цього проекту дасть змогу запропонувати вітчизняній дерматології ефективні, комплаєнтні й доступні для широких верств населення
України препарати для ефективної терапії мікозів стоп і створить реальну альтернативу імпортним фармакотерапевтическим засобам.
Першою стадією досліджень по створенню м’яких лікарських форм антимікотичної дії є вивчення впливу концентрації активних фармацевтичних інгредієнтов (АФІ)
на протигрибкову активність фармакотерапевтичних засобів [12].
Метою цієї роботи є наукове обґрунтування концентрацій 2-меркаптобензтіазолу
і хінозолу в мазевих композиціях для терапії мікозів стоп.
Матеріали та методи дослідження
Дослідження по вивченню впливу концентрацій 2-меркаптобензтіазолу і хінозолу в м’яких лікарських формах для зовнішнього застосування здійснювали з використанням модельної композиції на основі натрій-карбоксиметилцелюлозного глі54
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церогелю. Відповідно до даних літератури про дозування АФІ, їхні фізико-хімічні
властивості й технологічні особливості м’яких лікарських форм для зовнішнього застосування вивчали комбіновані мазі, що містять від 0 до 10% діючих речовин [13].
Дослідження по науковому обґрунтуванню концентрацій 2-меркаптобензтіазолу і
хінозолу в мазевих композиціях виконували за планом двохфакторного дисперсійного аналізу з повторними спостереженнями [14].
Як параметр оптимізації обрали антимікотичну активність виготовлених експериментальних мазевих композицій, яку вивчали методом дифузії в агар [15] відносно
грибів Candida albicans АТСС 885-653, що займають друге місце по частоті виникнення мікозів стоп після дерматофітів [16].
Результати дослідження та обговорення
Матриця планування і результати антимікотичної активності виготовлених експериментальних мазевих композицій, що містять комбінації різних концентрацій
2-меркаптобензтіазолу і хінозолу, подано в табл. 1.
Таблиця 1
Матриця планування і результати визначення антимікотичної активності (мм)
відносно Candida albicans АТСС 885-653 мазевих композицій із різним вмістом
2-меркаптобензтіазолу і хінозолу
Фактор А
(концентрація
мебетізолу, %)
а1

а2

а3

а4

а5

Сума

в1

№1
0
0
0
0
№6
12
12
13
37
№11
15
15
15
45
№16
16
16
18
50
№21
18
18
18
54
186

Фактор В
(концентрація хінозолу, %)
в2
в3
в4
№2
11
11
11
33
№7
15
15
15
45
№12
17
17
18
52
№17
16
17
18
51
№22
18
19
19
56
237

№3
14
14
14
42
№8
14
14
14
42
№13
16
17
17
50
№18
19
19
20
58
№23
21
21
21
63
255

№4
13
14
15
42
№9
19
19
19
57
№14
20
20
21
61
№19
21
21
21
63
№24
21
22
23
66
289

в5

№5
17
17
18
52
№10
22
23
24
69
№15
22
23
25
70
№20
25
26
27
78
№25
30
31
32
93
362

Сума
169

250

278

300

332

1329

П р и м і т к а. Позначення чинників, які вивчали: А – концентрація 2-меркаптобензтіазолу: а1 – 0%; а2 – 1%; а3 – 3%; а4 – 5%; а5 – 10%; В – концентрація хінозолу: в1 – 0%; в2 – 1%;
в3 – 3%; в4 – 5%; в5 – 10%.
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У табл. 2 подано дисперсійний аналіз одержаних результатів.
Таблиця 2
Дисперсійний аналіз одержаних результатів визначення зон затримки росту
мазевих композицій із різним вмістом 2-меркаптобензтіазолу і хінозолу відносно
Candida albicans АТСС 885-653
Джерело
мінливості

Число
ступенів
свободи

Сума
квадратів

Середній
квадрат

Fексп

Fтабл

Фактор А

1021,39

4

255,35

532

2,55

Фактор В

1140,45

4

285,11

594

2,55

АВ-взаємодія

249,28

16

15,58

32,5

1,88

24

50

0,48

–

25985

74

–

–

Помилка
Загальна сума

Дисперсійний аналіз результатів показав значущий вплив концентрацій 2-меркаптобензтіазолу і хінозолу на антимікотичну активність мазевих композицій на
модельній основі натрій-карбоксиметилцелюлозного гліцерогелю (Fексп > Fтабл). При
цьому вплив концентрації хінозолу дещо вищий, ніж концентрації мебетізолу.
На підставі отриманих даних складено ряд впливу вивчених чинників на антимікотичну активність мазевих композицій:
Фактор В > Фактор А > АВ-взаємодія.
Перевірка відмінності середніх результатів значущих чинників за допомогою
множинного рангового критерію Дункана [14] дала змогу побудувати такі ряди переваги: по фактору А (концентрація 2-меркаптобензтіазолу) –
а5 10% > а4 5% > а3 3% > а2 1% > а1 0%;
по фактору В (концентрація хінозолу) –
а5 10% > а4 5% > а3 3% > а2 1% > а1 0%.
Таким чином, найбільш високий рівень антимікотичної активності забезпечує
мазева композиція, що містить 10% 2-меркаптобензтіазолу і 10% хінозолу. Хоча вже
комбінування АФІ в концентраціях 1% виявляє наявність дуже перспективної протигрибкової дії.
Висновки
1. Встановлено, що комбінування 2-меркаптобензтіазолу і хінозолу в м’яких
лікарських формах для зовнішнього застосування дає змогу прогнозувати потенціювання їхньої дії під час топічної терапії мікозів. При цьому концентрації обох
активних фармацевтичних інгредієнтів чинять значущий вплив на протигрибкову активність експериментальних мазевих композицій.
2. Виявлено, що найбільший вплив на протигрибкову активність мазевих композицій чинить концентрація в них хінозолу. При цьому концентрація 2-меркаптобензтіазолу і поєднане використання АФІ в лікарській формі також статистично значущо
впливають на рівень антимікотичної дії м’яких лікарських форм.
3. Дисперсійний аналіз результатів досліджень свідчить, що оптимальний рівень
специфічної активності мазей забезпечує композиціювання 10% 2-меркаптобензтіазолу і 10% хінозолу. Це дає змогу прогнозувати доцільність створення на базі поєднання цих активних фармацевтичних інгредієнтів м’якої лікарської форми для терапії оніхомікозів (пасти).
56
ISSN 0367-3057, Фармацевтичний журнал, 2017, № 3-4

4. Результати антимікотичної активності мазей, що містять комбінації нижчих
концентрацій вивчених неспецифічних протигрибкових речовин, дають змогу запропонувати їх для терапії грибкового ураження підошов і міжпальцевих проміжків
стоп.
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АНТИМИКОТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
Ключевые слова: 2-меркаптобензтиазол, хинозол, мазь, противогрибковая
активность
АННОТАЦИЯ
Проведенный анализ состояния современных возможностей фармакотерапии микозов стоп показал, что создание мягких лекарственных форм для топического лечения поражений кожи, межпальцевых промежутков стоп и ногтевых
пластинок с биологически активными субстанциями из группы неспецифических противогрибковых веществ (2-меркаптобензтиазол, хинозол) на основе
отечественных технологий является актуальным для современной фармацевтической и медицинской науки. Успешная реализация этого проекта позволит предложить
отечественной дерматологии эффективные, комплаентные и доступные для широких слоев населения Украины препараты для эффективной терапии микозов стоп
и создаст реальную альтернативу импортным фармакотерапевтическим средствам.
Целью настоящих исследований является научное обоснование концентраций
2-меркаптобензтиазола и хинозола в мазевых композициях для терапии микозов
стоп.
Исследования эффективности модельных композиций на основе натрий-карбоксиметилцеллюлозного глицерогеля, содержащих комбинации мебетизола и хинозола в концентрациях от 0 до 10% осуществляли методом двухслойных агаровых
пластинок по отношению к Candida albicans АТСС 885-653 в соответствии с математической моделью двухфакторного эксперимента.
Установлено, что комбинирование 2-меркаптобензтиазола и хинозола в мягких
лекарственных формах для наружного применения позволяет прогнозировать потенцирование их действия при топической терапии микозов. При этом концентрации обоих активных фармацевтических ингредиентов оказывают значимое влияние
на противогрибковую активность экспериментальных мазевых композиций. Установлено, что наибольшее влияние на противогрибковую активность мазевых композиций оказывает концентрация в них хинозола. При этом концентрация 2-меркаптобензтиазола и сочетанное использование АФИ в лекарственной форме также
статистически значимо влияют на уровень антимикотического действия мягких
лекарственных форм. Дисперсионный анализ результатов исследований показал,
что оптимальный уровень специфической активности мазей обеспечивает композиционирование 10% 2-меркаптобензтиазола и 10% хинозола. Это позволяет прогнозировать целесообразность создания на базе этого сочетания активных фармацевтических ингредиентов мягкой лекарственной формы для терапии онихомикозов
(пасты).
Результаты антимикотической активности мазей, содержащих комбинации более
низких концентраций изученных неспецифических противогрибковых веществ, позволяют предложить их для терапии грибковых поражений подошв и межпальцевых
промежутков стоп.
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BASIS OF OPTIMAL CONCENTRATION OF ACTIVE PHARMACEUTICAL
INGREDIENTS IN COMBDRUGS FOR EXTERNAL USE WITH
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ABSTRACT
An analysis of the state of modern resources for pharmacotherapy of foot mycosis
was carried out. It showed that the creation of semisolid dosage forms for the topical
skin, foot web space and nail treatment with bioactive compound from the group of
nonspecific antimycotic substances (2-mercaptobenztiazol, chinozol) on the base of
domestic technology ia actual for the modern pharmaceutical and medical science.
Successful realization this project will allow to propose the effective complaentic and
available for the wide segment of the Ukrainian medications for the effective foot
mycisis therapy to the domestic dermatology and will make a real alternative imported
pharmacotherapeutical preparations.
The aim of this work is a scientifically basis of 2-mercaptobenztiazol and chinozol
concentration in ointment’s compositions for the foot mycosis therapy.
Investigations of efficacy of model compositions on the sodium carboxymethylcellulose
glycerogel base with combination of mebetizol and chinozol in concentration from 0
to 10% were carried out by the two-layer agar plate method against Candida albicans
АТСС 885-653 according methematic model of two-factor experiment.
It was ascertained that combining 2-mercaptobenztiazol and chinozol in semisolid
dosage forms for external use allows to predict the potentiation of their action in mycosis
topical therapy. At the same time both active pharmaceutical ingredients concentration
makes a sighnificant influence on the antimycotic activity of experimental compositions.
It was ascertained that chinozol concentration makes the greatest influence on the
antimycotic activity of ointment compositions. At the same time 2-mercaptobenztiazol
concentration and active pharmaceutical ingredients joint use in dosage form also
make a statistically significant influence on the antimycotic activity level of semisolid
dosage forms. Variance analysis of investigation’s results showed that combining 10%
2-mercaptobenztiazol and 10% chinozol provides with optimal level of ointments specific
activity. That fact allows to predict the advisability of making pastes on the base of these
and active pharmaceutical ingredients combination in semisolid dosage forms for foot
onychomycosis therapy.
Results of antimycotic activity of ointments containing combinations of lower
concentration of studied nonspecific antimycotic substances allow to propose them for
the therapy of foot and interdigital space mycotic affections.
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Фармацевтичне розроблення твердих лікарських препаратів, що містять у своєму
складі важкорозчинні лікарські субстанції, заслуговує на особливу увагу, тому що
склад та технологія виробництва таких препаратів безпосередньо впливає на можливість вивільнення діючої речовини в організмі людини і, як наслідок, на біодоступність лікарських засобів. Підвищення розчинності важкорозчинних субстанцій
спробують досягти шляхом використання різних технологічних підходів, таких як:
зменшенням розміру частинок, включенням до складу лікарських препаратів сорозчинників та солюбілізаторів, створенням твердих дисперсій та розчинних комплексів
із важкорозчинними субстанціями [1, 2]. На сьогодні пошук науковцями економічно
доцільних та промислово-відтворюваних технологічних підходів виробництва, що
можуть забезпечити випуск якісних, ефективних та безпечних лікарських препаратів, є дуже актуальним для вітчизняної фармації.
Під час фармацевтичного розроблення твердих лікарських форм із важкорозчинними субстанціями, оцінювання впливу допоміжних речовин та параметрів технологічного процесу на біологічну доступність найбільш доцільно здійснювати за допомогою контролю показників якості, таких як «Розпадання», «Розчинення», а також
досліджень порівняльної кінетики розчинення in vitro. Ці показники якості дають
змогу відслідкувати вивільнення субстанцій у середовищах розчинення, наближених
до фізіологічних, і підібрати відповідні допоміжні речовини та технологію виробництва лікарського препарату для їх оптимального розчинення [1].
Метою роботи є фармацевтичне розроблення генеричного лікарського засобу з
важкорозчинною субстанцією німодипін у вигляді таблеток, вкритих плівковою оболонкою, з промисловим впровадженням.
Матеріали та методи дослідж ення
Об’єктом дослідження є субстанція німодипін та зразки таблеток, одержаних
за допомогою різних технологічних методів, з цієї субстанції. Внаслідок низької
розчинності німодипіну виникає проблема створення прийнятної твердої лікарської форми, що полягає у необхідності поліпшення розчинності активної субстанції та стабільного рівномірного її розподілення у кожній таблетці лікарського
препарату.
© О. Е. Щиковський, Т. В. Крутських, 2017
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Під час фармацевтичного розроблення генеричного лікарського засобу Німодипін, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 30 мг, виконували такі дослідження:
• вивчено склад та фармакотехнологічні властивості референтного лікарського
препарату Німотоп;
• вивчено фізико-хімічні та фармакотехнологічні властивості зразка субстанції
німодипін;
• досліджено вплив технологічних методів виробництва на in vitro кінетику
вивільнення субстанції німодипін із таблеток;
• досліджено вплив допоміжних речовин на фармакопейні показники якості
таблеток Німодипін;
• досліджено порівняльну кінетику in vitro таблеток Німодипін та оригінального лікарського препарату Німотоп у трьох рекомендованих регулюючими органами середовищах.
Лабораторні серії таблеток-ядер одержували змішуванням напівпродукту,
одержаного за наведеними у табл. 4 технологічними методами, з допоміжними
речовинами до утворення сипучої, однорідної таблеткової маси та подальшим її
таблетуванням на таблетковому пресі.
Усі аналітичні та фармакотехнологічні дослідження здійснювали за загальноприйнятими методиками відповідно до вимог Державної фармакопеї України
(ДФУ). Порівняльну кінетику розчинення in vitro зразків таблеток досліджували
за тестом «Розчинення» відповідно до вимог фармакопеї, використовуючи прилад
з лопаттю [3]. Середовище розчинення – суміш 2-пропанолу та 0,1 М розчину кислоти хлористоводневої у співвідношенні 1:4 відповідно, визначене експериментально як дискримінантне для вивчення in vitro кінетики розчинення з таблеток
лікарського препарату, що містять важкорозчинну у водному середовищі субстанцію німодипін. Кількість субстанції німодипін, що перейшла у розчин, визначали спектрофотометричним методом за допомогою спектрофотометра Lambda 35,
Perkin Elmer (USA).
Результати дослідження та обговорення
Данні з вивчення складу та фармакотехнологічних властивостей оригінального
лікарського препарату Німотоп, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 30 мг,
фірми «Bayer AG», Німеччина, наведено у табл. 1.
Таблица 1
Оцінка складу та фармакотехнологічних показників таблеток Німотоп®
Показник

Допоміжні
речовини, що
входять до складу
лікарського
препарату

Оцінка
•
•
•
•
•
•

целюлоза мікрокристалічна – зв’язувальна речовина;
крохмаль кукурудзяний – наповнювач;
повідон – у складі препарату виконує функцію
як зв’язувальної речовини, так і солюбілізатора
важкорозчинної субстанції німодипін;
кросповідон – дезинтегрант;
магнію стеарат – лубрикант;
плівкове покриття (заліза оксид жовтий, макрогол
4000, гіпромелоза, тітану діоксид) забезпечує захист
препарату від світла
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Продовження табл. 1
Показник

Опис

Маса таблетки,
вкритої плівковою
оболонкою*
Геометричні
розміри*:
• діаметр
• висота

Оцінка
Таблетки круглої форми з двоопуклою поверхнею, вкриті
плівковою оболонкою, жовтого кольору, на одній стороні
таблетки нанесено символ “SK”, а на іншій стороні торгівельний знак компанії Bayer. На розломі видно ядро світложовтого кольору і тонку жовту плівкову оболонку
350,0 мг

10,20 мм
4,80 мм

Стійкість таблеток
до роздавлювання*

134 Н

Розпадання
таблеток**

15,0 хв

П р и м і т к а: * – середнє значення n = 10; ** – середнє значення n = 6.

Аналізуючи склад, фармакотехнологічні показники та дані літератури можна
стверджувати, що оригінальний лікарський препарат Німотоп® виготовляють методом створення твердої дисперсії субстанції німодипін із полівінілпіролідоном за допомогою органічного розчинника. Така технологія дає змогу поліпшити розчинність
субстанції німодипін із таблеток лікарського препарату, а також забезпечує рівномірне розподілення важкорозчинної діючої субстанції у таблетковій масі препарату
[5, 6].
Субстанція німодипін належить до сполук дигідропіридинового ряду, вперше
синтезована та була використана для лікування неврологічних розладів німецькою
компанією Байер. Це світло-жовтий або жовтий кристалічний порошок, що являє собою суміш двох оптичних ізомерів та представлений двома вираженими поліморфними формами. Модифікація I є рацемічною сполукою, водночас модифікація II є
конгломератом. Температура плавлення модифікації І становить 124 °С, а модифікації ІІ – 116 °С. Розчинність модифікації І у воді за температури 25 °С є вдвічі більшою,
ніж модифікації ІІ, тому для виробництва лікарських препаратів використовують рацемічну сполуку. Німодипін легко розчинний в етилацетаті, помірно розчинний у
96%-му спирті, практично нерозчинний у воді та має низьку біодоступність. За класифікацією БСК субстанція належить до 2 класу речовин із низькою розчинністю та
високою проникністю [4, 6, 7].
Розроблення складу та технології генеричного лікарського препарату Німодипін, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 30 мг, виконували з використанням
зразка субстанції німодипін, що був одержаний за технологією, розробленою лабораторією хімічного синтезу НВЦ «Борщагівський ХФЗ», м. Київ, патент України
UA56831.
На рис. 1 наведено мікроскопію зразка субстанції німодипін.
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Рис. 1. Мікроскопія зразка субстанції німодипін
Із рис. 1 можемо побачити, що розмір основної фракції частинок субстанції становить від 20 до 100 мкм, середній розмір частинок становить приблизно 50 мкм,
форма частинок – подовжені кристали циліндричної форми.

Рис. 2. Термічний аналіз зразка субстанції німодипін
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Дані диференційно-скануючої калориметрії дали можливість встановити, що пік
температури плавлення зразка субстанції становить 124 °С (рис. 2), субстанція належить до рацемічної сполуки, поліморфна модифікація І.
Дослідження розчинності зразка субстанції німодипін в органічних та водних
розчинниках подано в табл. 2.
Таблица 2
Розчинність субстанції німодипін у різних розчинниках
Розчинність субстанції
німодипін, г/л

Результат досліджень

50

Розчинний

Диметилсульфоксид

41,85

Розчинний

96%-й спирт

4,20

Малорозчинний

Метиленхлорид

1,15

Малорозчинний

0,1 М водний розчин
соляної кислоти

< 0,01

Практично нерозчинний

Вода

< 0,01

Практично нерозчинний

0,1 М водний розчин
натрію гідрооксиду

< 0,01

Практично нерозчинний

Розчинник
Ацетон

Результати дослідження фармакотехнологічних показників зразка субстанції наведено в табл. 3.
Таблица 3
Фармакотехнологічні показники субстанції німодипін
Показник

Значення

Оцінка

Плинність, г/с

1,93

–

Насипна густина, г/мл

0,397

–

Утрушена густина, г/мл

0,591

–

Кут природнього укосу, °

41,90

Погана плинність

33

Погана плинність

Індкс Кара

Виконані фізико-хімічні та фармакотехнологічні дослідження дають можливість
стверджувати, що цей зразок субстанції німодипін може бути використаний для розроблення таблеток генеричного препарату.
Під час пошуку оптимальної технології виробництва таблеток генеричного препарату Німодипін було випробувано технологічні методи фізичної модифікації важкорозчинних лікарських субстанцій, що дають можливість без зміни хімічної структури діючої речовини досягати поліпшення розчинності важкорозчинних субстанцій
[2, 4]. Для напрацювання дослідних лабораторних серій використовували технологічні методи, наведені в табл. 4.
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Таблиця 4
Технологічні методи, використані для напрацювання дослідних лабораторних
серій таблеток із важкорозчинною субстанцією німодипін
Номер
серії

Назва
технологічного методу

Серія 1 Мікроподрібнення

Серія 2

Ультразвукове
диспергування

Скорочений опис технологічного методу
виробництва таблеток-ядер
Здійснено подрібнення субстанції німодипін
із крохмалем кукурудзяним у шаровому
млині з подальшим змішуванням суміші
з допоміжними речовинами до утворення
сипучої, однорідної таблеткової маси та її
таблетуванням на таблетковому пресі
Виконано подрібнення субстанції німодипін
у водному розчині полівінілпіролідону за
допомогою ультразвуку (частотою 26 кГц) та
нанесення одержаної суспензії на допоміжні
речовини з подальшим висушуванням,
змішуванням з допоміжними речовинами до
утворення сипучої, однорідної таблеткової
маси та її таблетуванням

Тверда дисперсія,
Серія 3 одержана методом
плавлення

Виконано сплавлення німодипіну
та поліетиленгліколю (ПЕГ 6000)
у співвідношенні 1:1 із подальшим
подрібненням та змішуванням із
допоміжними речовинами до утворення
сипучої, однорідної таблеткової маси та її
таблетуванням

Тверда дисперсія,
одержана з
Серія 4
використанням
розчинника

Здійснено розчинення в етиловому спирті
субстанції німодипін із полівінілпіролідоном
у співвідношенні 1:2 із подальшим
нанесенням на допоміжні речовини та
випаровуванням розчинника, змішуванням
із допоміжними речовинами до утворення
сипучої, однорідної таблеткової маси та її
таблетуванням

Серія 5

Комплекс з
β-циклодекстрином

Зроблено змішування субстанції німодипін з
β-циклодекстрином у співвідношенні 1:2
із подальшим зволоженням, сушкою та
змішуванням із допоміжними речовинами до
утворення сипучої, однорідної таблеткової
маси та її таблетування на таблетковому
пресі

Серія 6

Змішування
компонентів

Виконано змішування субстанції німодипін із
допоміжними речовинами у гравітаційному
змішувачі
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Виконані дослідження з визначення впливу технології виробництва на in vitro
кінетику розчинення субстанції німодипін із лабораторних серій таблеток (рис. 3)
дали можливість встановити, що найбільшу подібність з оригінальним лікарським
препаратом Німотоп вдалося досягти для таблеток-ядер серії 4, що напрацьована за
допомогою технологічного методу створення твердої дисперсії з використанням розчинника.

Рис. 3. Залежність швидкості вивільнення субстанції німодипін із таблеток, що
одержані за різними технологічними методами виробництва
Виходячи з досліджень, для забезпечення промислового виробництва якісного,
ефективного та безпечного протягом усього терміну його придатності генеричного
лікарського препарату до складу таблеток Німодипін увійшли такі допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, крохмаль кукурудзяний, лактози моногідрат, повідон, кросповідон, магнію стеарат та плівкове покриття Opadry II.
Необхідну кількість дезинтегранта у складі таблеток Німодипін визначали шляхом порівняльного оцінювання результатів фармакопейних тестів «Розпадання» та
«Стійкість таблеток до роздавлювання» (табл. 5).
Таблиця 5
Оцінка впливу кількості дезинтегранта на показники якості таблеток
Показник
Зусилля пресування
таблеток, кН
Міцність таблеток на
роздавлювання*, Н
Час розпадання**, хв

Вміст у складі таблеток
кросповідону, %
1,0

2,0

2,5

3,0

4,0

30 кН

Німотоп®,
таблетки
–

120

128

133

138

145

134

17

16

14

13

12

15

П р и м і т к а: * – середнє значення n = 10; ** – середнє значення n = 6.
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Зі збільшенням у складі досліджуваних зразків таблеток кількості кросповідону
відбувається зменшення часу розпадання таблеток, але водночас спостерігається незначне збільшення міцності таблеток за тестом «Стійкість таблеток до роздавлювання».
Необхідну кількість магнію стеарату у складі таблеток Німодипін визначали шляхом порівняльного оцінювання результатів фармакопейних тестів «Опис», «Стійкість
таблеток до роздавлювання» та «Стираність». Таблетування таблеток-ядер препарату виконували на таблетковому пресі Korsch XL 100, Gmb, Німеччина. Цей таблетковий прес оснащено можливістю вимірювання сили виштовхування таблеток із матриці
прес-інструменту та сили зняття таблеток із ротора, що також дало змогу об’єктивно
оцінити вплив кількості лубриканта на показники якості таблеток препарату. Одержані
результати подано в табл. 6.
Таблиця 6
Оцінка впливу кількості лубриканта на показники якості таблеток
Показник

Вміст у складі таблеток магнію стеарату, %
0,20
0,40
0,60
0,80

Час опудрювання таблеткової
маси стеаратом магнію

2 ± 1 хв

Сила пресування таблеток, кН

30 кН

Сила виштовхування таблеток із
матриці прес-інструменту, Н
Сила зняття таблеток
із таблеткового пресу, Н
Міцність таблеток
на роздавлювання, Н

480

375

350

340

0,750

0,480

0,420

0,410

140

130

110

80

Стираність таблеток, %

0,3

0,4

0,8

1,0
(наявні
сколи)

Опис поверхні таблеток
(візуальна оцінка)

Підлипання

Гладка
поверхня

Гладка
поверхня

Гладка
поверхня

Подані в табл. 6 дані дали можливість встановити оптимальний вміст магнію стеарату у складі таблеток Німодипін, за значення 0,40% спостерігається зменшення сили
виштовхування таблеток із матриці прес-інструменту та сили знаття таблеток із ротора
таблеткового пресу, що вказує на відсутність злипання та затирання таблеток під час їх
таблетування. За цієї кількості лубриканта візуально спостерігається гладка поверхня
таблеток, залипання та затирання відсутні, а міцність таблеток залишається достатньою
для нанесення плівкової оболонки на таблетки ядра лікарського препарату. Збільшення
кількості магнію стеарату у складі таблеток є недоцільним, тому що це призводить до
переопудрювання таблеткової маси та зменшення міцності ядра таблеток.
З метою підтвердження подібності фармакологічної дії таблеток Німодипін до
оригінального препарату Німотоп, виконано порівняльні дослідження in vitro у трьох
середовищах, що є рекомендованими регулюючими органами як найбільш подібні до
біологічних: рН 1,2 – розчин кислоти хлористоводневої, рН 4,5 – ацетатний буферний
розчин, рН 6,8 – фосфатний буферний розчин [10]. Встановлені величини коефіцієнтів
подібності (f2) знаходяться в межах прийнятності, що дає змогу стверджувати, що біофармацевтична доступність лікарських препаратів подібна.
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За результатами клінічних досліджень та усіх необхідних реєстраційних процедур
генеричний лікарський препарат Німодипін, таблетки, вкриті плівковою оболонкою,
по 30 мг, впроваджено у виробництво ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», м. Київ.
Висновок
За результатами фармацевтичного розроблення можна стверджувати, що використання технологічного методу одержання твердої дисперсії за допомогою розчинника є
найдоцільнішим для виробництва генеричного лікарського засобу з важкорозчинною
субстанцією німодипін, що підтверджується результатами дослідження порівняльної кінетики розчинення in vitro у трьох середовищах та клінічними випробуваннями.
Встановлено необхідну кількість у складі таблеток дезинтегранта (не менш 2,5% на
таблетку) для забезпечення подібних до оригінального препарату біофармацевтичних
властивостей. Підібрана кількість лубриканта (не менш 0,4% на таблетку) дає можливість забезпечити промисловий випуск таблеток препарату відповідно до фармакотехнологічних вимог фармакопеї.
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ВНЕДРЕНИЕМ ГЕНЕРИЧЕСКОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА С
ТРУДНОРАСТВОРИМОЙ СУБСТАНЦИЕЙ – ТАБЛЕТОК ПРЕПАРАТА
НИМОДИПИН
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Нимотоп, технологические методы, вспомогательные вещества
АННОТАЦИЯ
Фармацевтическая разработка твердых лекарственных препаратов, содержащих
в своем составе труднорастворимые лекарственные субстанции, заслуживает особого внимания, потому что состав и технология производства таких препаратов непосредственно влияет на высвобождение действующего вещества в организме человека
и, как следствие, на фармакологическую эффективность лекарственного препарата.
Поиск терапевтически эффективной, экономически целесообразной и промышленно
воспроизводимой технологии производства таких препаратов является очень
актуальным для фармацевтической промышленности.
Целью нашей работы была фармацевтическая разработка таблеток генерического
препарата, который содержит в своем составе труднорастворимую в воде субстанцию нимодипин. Объект исследования – субстанция нимодипин и образцы таблеток, полученные с помощью различных технологических методов из этой субстанции. Все аналитические и фармако-технологические исследования проводили по
общепринятым методикам, которые соответствуют требованиям Государственной
фармакопеи Украины.
Были наработаны лабораторные серии с использованием технологических методов физической модификации субстанции, таких как: микроизмельчение, ультразвуковое диспергирование, получение твердой дисперсии методом плавления, получения
твердой дисперсии с помощью выпаривания растворителя, комплексообразования с
β-циклодекстрином. Исследования сравнительной кинетики высвобождения in vitro
субстанции нимодипин из данных лабораторных серий дало возможность установить оптимальную технологию для промышленного выпуска генерического лекарственного препарата. Проведены исследования по изучению влияния количества дизинтегранта и лубриканта в составе таблеток на фармакопейные показатели качества
препарата.
По результатам фармацевтической разработки можно утверждать, что использование технологического метода получения твердой дисперсии с помощью растворителя является наиболее целесообразным для производства таблеток генерического
лекарственного препарата с субстанцией нимодипин, что подтверждается результатами исследования сравнительной кинетики in vitro в трёх средах и клиническими
исследованиями. Установлено необходимое количество в составе таблеток дезинтегранта (не менее 2,5% на таблетку) и лубриканта (не менее 0,4% на таблетку).
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PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT WITH COMMERCIALIZATION OF
GENERIC DRUGS WITH POOR SOLUBLE SUBSTANCE – TABLETS OF
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ABSTRACT
The pharmaceutical development of solid dosage forms which containing a poor
soluble substance deserves special attention, because a composition and a technology of
production such drugs directly effects on release the active pharmaceutical ingredient in
the human body and, as a consequence, on pharmacological effectiveness of this drug.
The search of therapeutically effective, economically viable and industrially reproducible
technology for the production of such drugs is very important for the pharmaceutical
industry.
The purpose of our work was the pharmaceutical development of the generic drug,
which contains a poor soluble in water substance nimodipine. The subject of the research
is the substance nimodipine and the samples of tablets obtained with the help of various
technological methods from this substance. All analytical and pharmaco-technological
researches were implemented according to generally accepted methods that accordance
with the requirements of the State Pharmacopoeia of Ukraine.
Laboratory batches were developed using technological methods of physical
modification of a substance, such as: micronization, sonocrystalllization, solid dispersion
by melting, solid dispersion by solvent evaporation, complexation with β-cyclodextrins.
Researches of the comparative in vitro dissolution kinetics of substance nimodipin
from these laboratory batches made it possible to establish optimal technology for the
commercial production of a generic drug. Researches on influence quantity of disintegrant
and lubricant in the composition of tablets on the pharmacopoeial parameters of the
quality were done.
According to the results of the pharmaceutical development, it can be argued that
the use of the technological method for production a solid dispersion with the aid of a
solvent is most appropriate for the production of tablets of a generic drug with a substance
nimodipine, which is confirmed by the results of the comparative in vitro dissolution
kinetics in three media and clinical trials. The required quantity of disintegrat (not less
than 2.5% per tablet) and lubricant (not less than 0.4% per tablet) in the composition of
generic tablets were defined.
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До основних завдань сучасної фармацевтичної науки належить пошук рослин,
які можуть бути джерелом біологічно активних речовин (БАР) для подальшого розроблення ефективних лікарських засобів (ЛЗ) на їх основі. Це стосується і рослин,
які мають багатовікову історію використання у народній медицині [1]. Саме до таких рослин належать звіробій звичайний (Hypericum perforatum) та нагідки лікарські
(Calendula officinalis).
Звіробій звичайний – багаторічна трав’яниста рослина родини звіробійних (клузієві). Лікувальні властивості трави звіробою пояснюються складом БАР. У лікарській
рослинній сировині (ЛРС) є багато флавоноїдів (до 2,49%), серед яких гіперозид,
мірицетин, рутин, кверцетин; а також каротин та аскорбінова кислота, які сприяють
регенерації тканин, у тому числі слизової оболонки порожнини рота і шкіри. Трава
вміщує також ефірну олію (понад 0,1%), вітаміни, дубильні (до 10%) та смолисті
речовини (до 17%), які виявляють виражену в’яжучу, антимікробну і протизапальну
дію [2–5].
Нагідки лікарські – однорічна, трав’яниста рослина родини айстрових. Фармакологічна дія ЛРС зумовлена наявністю у її складі каротиноїдів (до 3%), ефірної олії
(до 0,12%), дубильних (до 7%) та смолистих (до 4%) речовин, аскорбінової кислоти,
флавоноїдів (0,33–0,88%). Основними представниками флавоноїдів у квітках нагідок
є глікозиди ізорамнетину (0,45%) – ізорамнетин-3-рутинорамнозид, ізорамнетин-3рутинозид, ізорамнетин-3-глюкозид, які мають широкий спектр біологічної активності, зокрема протизапальну, в’яжучу та ранозагоювальну дію [6].
Таким чином, враховуючи дані літератури щодо біологічної активності флавоноїдів трави звіробою і квіток нагідок та національні фармакопейні вимоги щодо
стандартизації цих видів ЛРС, саме флавоноїди слід обрати ідентифікаційними маркерами комплексного густого екстракту цих видів ЛРС [7, 8].
Мета дослідження – вивчення якісного складу флавоноїдів комплексного густого
екстракту (КГЕ) трави звіробою та квіток нагідок; розроблення методики визначення
кількісного вмісту суми флавоноїдів в екстракті; вибір ідентифікаційних маркерів і
кількісного критерію якості комплексного густого екстракту.
© Колектив авторів, 2017
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М а т е р і а л и т а м е т о д и д о с л і д ж ен н я
Об’єктом дослідження є склад флавоноїдів КГЕ трави звіробою та квіток нагідок
(1:10).
Для вивчення якісного складу флавоноїдів і гідроксикоричних кислот та визначення кількісного вмісту флавоноїдів у КГЕ використано тонкошарову хроматографію (ТШХ) та метод абсорбційної спектрофотометрії відповідно.
У дослідженнях методом ТШХ застосовували хроматографічні пластинки Silica
gel 60 F254 (Merсk, Німеччина), хроматографічну камеру CAMAG, прилад для нанесення проб Linomat 5 (CAMAG, Швейцарія), лампу для перегляду хроматограм в
ультрафіолетовому світлі CAMAG. Спектрофотометричні вимірювання здійснено з
використанням спектрометра Lambda 25 (Perkin Elmer, США).
Під час вивчення якісного складу флавоноїдів КГЕ використовували стандартні зразки речовин: рутин (Sigma), кверцетин (Sigma-Aldrich), хлорогенову (SigmaAldrich) та кофейну кислоти (Sigma), розчини яких готували на метанолі шляхом
розчинення відповідних точних наважок. Розчини 10 г/л дифенілборної кислоти аміноетилового ефіру Р у метанолі Р та 50 г/л макроголу 400 у метанолі Р готували відповідно до методик, описаних у ДФУ 2.0 [9].
Використовували реактиви (етилацетат, кислоту мурашину безводну, аміноетиловий ефір дифенілборної кислоти, макрогол 400) кваліфікації чистоти, яка відповідає вимогам ДФУ для відповідних методів аналізу [5].
Результати досліджень та обговорення
КГЕ трави звіробою та квіток нагідок отримували шляхом упарювання настойок
звіробою та нагідок, взятих у співвідношенні 1:10.
Ідентифікацію флавоноїдів відповідно до вимог ДФУ 2.0 виконували методом
ТШХ (ДФУ 2.0; 2.2.27), використовуючи систему розчинників – мурашина кислота безводна Р–вода Р–етилацетат Р (10:10:80). Під час вибору системи розчинників
попередньо було вивчено поведінку БАР екстракту у двох системах, які описано у
відповідних монографіях ДФУ на сировину: мурашина кислота безводна Р–вода
Р–етилацетат Р (6:9:90) для трави звіробою і мурашина кислота безводна Р–вода
Р–етилацетат Р (10:10:80) для квіток нагідок. У разі ідентифікації квіток нагідок
ДФУ вимагає виявляти більше неідентифікованих БАР, описуючи їхнє положення
на хроматограмі без зазначення назви сполуки. Такий прийом є виправданим у разі
стандартизації ЛРС, оскільки хроматографічний профіль за принципом «відбитків
пальців» дає змогу об’єктивно і прицезійно встановлювати тотожність сировини і
виявляти її відмінності зі спорідненими видами. З огляду на це, саме систему розчинників, яку пропонують у ДФУ для ідентифікації квіток нагідок, було обрано для
встановлення тотожності КГЕ трави звіробою та квіток нагідок. У результаті дослідження було підібрано наважку екстракту і об’єм проби для нанесення. Зразок хроматограми, одержаний в умовах дослідження складу флавоноїдів і гідроксикоричних
кислот, наведено на рис. 1.
Трава звіробою, за вимогами ДФУ, має містити рутин, псевдогіперицин і гіперицин, які виявляються на одержаній хроматограмі зоною з оранжево-жовтою флуоресценцією на рівні зони рутину на хроматограмі розчину порівняння і двома червоними
зонами, які розташовуються вище зони кислоти хлорогенової (верхня частина другої
третини хроматограми); квітки нагідок, за вимогами ДФУ, мають бути ідентифіковані за присутністю рутину, кислоти хлорогенової, двох неідентифікованих речовин
із жовтаво-зеленою флуоресценцією, розташованими у профілі нижче і вище зони
рутину, та ще однією неідентифікованою гідроксикоричною кислотою, яка виявляється за блакитною флуоресценцією нижче рівня зони кислоти кофейної. Аналіз хро72
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матографічного профілю, одержаного для метанольного розчину густого екстракту,
та порівняння положення отриманих зон БАР з описаними в ДФУ для кожного виду
сировини, дають змогу стверджувати, що досліджуваний комплексний густий екстракт об’єктивно ідентифікується як такий, що містить флавоноїди, гідроксикоричні
кислоти та інші речовини, зокрема псевдогіперицин і гіперицин, які присутні в траві
звіробою і квітках нагідок.

Рис. 1. Хроматограма, отримана в умовах ідентифікації флавоноїдів і
гідроксикоричних кислот комплексного густого екстракту трави звіробою та
квіток нагідок:
1 – розчин стандартних зразків (рутин, кислота хлорогенова, ізокверцитрин, кислота цикорієва, кверцетин); 2 – розчин стандартних зразків (рутин, кислота хлорогенова, гіперозид, кверцитрин, кислота розмаринова і кислота кофейна); 3–5 – випробовуваний розчин комплексного густого екстракту трави звіробою та квіток нагідок
(3 – 10 мкл, 4 – 5 мкл, 5 – 20 мкл)
У результаті виконаних досліджень було розроблено методику ідентифікації екстракту.
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Методика ідентифікації комплексного густого екстракту трави звіробою і квіток нагідок
Випробовуваний розчин. 0,2 г субстанції розчиняють у 10 мл метанолу Р на ультразвуковій бані і фільтрують через фільтр із діаметром пор не більше 0,45 мкм.
Розчин порівняння. По 2,5 мг стандартного зразка рутину (Sigma) і кверцетину
(Sigma-Aldrich), по 1 мг кислот хлорогенової (Sigma-Aldrich) і кофейної (Sigma) розчиняють у 10 мл метанолу Р.
На лінію старту хроматографічної пластинки Silica gel F254 зі скляною підложкою наносять 5 мкл розчину порівняння і 20 мкл випробовуваного розчину смугами
завдовжки 10 мм. Пластинку сушать на повітрі протягом 10 хв, потім вміщують у
камеру зі сумішшю розчинників мурашина кислота безводна Р–вода Р–етилацетат Р
(10:10:80) і хроматографують висхідним способом. Коли фронт розчинників пройде
18 см від лінії старту, пластинку виймають із камери, сушать на повітрі протягом
10 хв, потім упродовж 10 хв за температури від 100 °С до 105 °С і обприскують
гарячу пластинку розчином 10 г/л дифенілборної кислоти аміноетиловим ефіром
Р у метанолі Р. Сушать на повітрі протягом 10 хв і обприскують пластинку розчином
50 г/л макроголу 400 Р у метанолі P. Сушать на повітрі упродовж 30 хв і переглядають
в УФ-світлі за довжини хвилі 365 нм.
На хроматограмі розчину порівняння мають виявлятися (у порядку зростання Rf)
чотири зони: рутину – жовто-оранжевої флуоресценції, блакитно-голубої флуоресценції кислот хлорогенової і кофейної, кверцетину – жовто-оранжевої флуоресценції.
На хроматограмі випробовуваного розчину мають виявлятися:
– дві жовто-оранжеві флуоресціюючі зони на рівні зон рутину і кверцетину на
хроматограмі розчину порівняння;
– три зони блакитно-голубої флуоресценції, з яких одна – на рівні кислоти хлорогенової на хроматограмі розчину порівняння, а друга і третя – на рівні і нижче рівня
зони кислоти кофейної на хроматограмі розчину порівняння;
– дві жовтаво-зелені флуоресціюючі зони, розташовані нижче і вище зони рутину
на хроматограмі розчину порівняння;
– дві слабкі зони червоної флуоресценції вище зони кислоти хлорогенової на хроматограмі розчину порівняння.
Можуть виявлятися інші зони жовто-оранжевої, блакитно-голубої і жовтаво-зеленої флуоресценції (інші флавоноїди і фенолкарбонові кислоти).
Нижче наведено послідовність зон на хроматограмах розчину порівняння і випробовуваного розчину (рис. 2).
Кількісним показником якості ЛРС звіробою, гармонізованим із вимогами Європейської фармакопеї, є вміст суми гіперицинів із критерієм – не менше 0,08% у
перерахунку на гіперицин. ДФУ, в зв’язку із відмінностями видів застосовуваної національними виробниками сировини, ввела національну частину до монографії «Звіробій», якою дозволила застосування крім Hypericum perforatum L. ще Hypericum
maculatum Crantz або їх суміш. Через останнє, кількісним показником якості вже
«Звіробою трави», згідно з національним доповненням, було визначено вміст суми
флавоноїдів – не менше 1,2% у перерахунку на гіперозид і суху сировину. Для ЛРС
«Нагідок квітки» фармакопейним кількісним показником якості є вміст суми флавоноїдів із критерієм – не менше 0,4% у перерахунку на гіперозид. Зважаючи на результати вивчення якісного складу флавоноїдів у досліджуваному КГЕ і фармакопейні вимоги до відповідних видів сировини, а також здійснюючи стандартизацію у
ланцюзі ЛРС – екстракт, кількісним показником якості було вирішено обрати суму
флавоноїдів. Серед методик визначення суми флавоноїдів вибір було зупинено на
спектрофотометричному визначенні, якому передує гідроліз глікозидних форм цих
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БАР до агліконів, вилучення агліконів з їх наступним комлексоутворенням з алюміній хлоридом та кінцевим спектрофотометруванням одержаної забарвленої сполуки.
Під час розроблення методики кількісного визначення було підібрано масу наважки КГЕ, достатню для отримання оптимальних значень абсорбції випробовуваного розчину. Інші етапи пробопідготовки було витримано у межах фармакопейних
методик визначення суми флавоноїдів для трави звіробою і квіток нагідок.

Рис. 2. Схема хроматограми в умовах ідентифікації флавоноїдів і
фенолкарбонових кислот КГЕ трави звіробою та квіток нагідок після
оброблення розчином дифенілборної кислоти аміноетилового ефіру Р у
метанолі й розчином макроголу 400 Р у метанолі Р за перегляду в УФ-світлі з
довжиною хвилі 365 нм
Методика кількісного визначення суми флавоноїдів у КГЕ трави звіробою та квіток нагідок
Вихідний розчин. 0,2 г КГЕ вміщували у круглодонну колбу об’ємом 100 мл, додавали 1,0 мл розчину 5 г/л гексаметилентетраміну Р, 20 мл ацетону Р і 7,0 мл кислоти хлористоводневої Р1. Одержану суміш кип’ятили зі зворотним холодильником впродовж
30 хв, охолоджували і кількісно, за допомогою двох порцій по 8 мл ацетону Р, переносили у мірну колбу ємністю 50 мл і доводили ацетоном Р до мітки.
20,0 мл одержаного розчину вміщували у ділильну лійку ємністю 100 мл, додава75
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ли 20 мл води Р, 15 мл етилацетату Р і струшували протягом 5 хв. Після розділення
шарів нижній (водний) шар зливали у хімічний стакан об’ємом 100 мл, а верхній
(етилацетатний) збирали у конічну колбу об’ємом 100 мл. Водну фракцію вміщували
знову в ділильну лійку, а екстракцію повторювали ще три рази порціями по 10 мл
етилацетату Р, струшуючи щоразу впродовж 5 хв.
Об’єднані етилацетатні витяги кількісно, за допомогою 25 мл води Р, вміщували
у ділильну лійку і струшували 2 рази з водою Р, по 25 мл і 50 мл відповідно впродовж
2 хв. Фільтрували через фільтр «біла стрічка» з 10 г натрію сульфату безводного Р
у мірну колбу ємністю 50 мл (фільтр із натрію сульфатом безводним Р попередньо
змочували етилацетатом Р), ділильну лійку і фільтр промивали 5 мл етилацетату Р і
доводили об’єм розчину етилацетатом Р до 50,0 мл.
Випробовуваний розчин. До 10,0 мл вихідного розчину додавали 1,0 мл реактиву
алюмінію хлориду Р і доводили розчином 5%-ї (об/об) оцтової кислоти льодяної Р у метанолі Р до об’єму 25,0 мл.
Компенсаційний розчин. 10,0 мл вихідного розчину доводили розчином 5%-ї (об/об)
оцтової кислоти льодяної Р у метанолі Р до об’єму 25,0 мл.
Оптичну густину випробовуваного розчину вимірювали через 30 хв після приготування за довжини хвилі 425 ± 5 нм (рис. 3).

Рис. 3. Електронний спектр поглинання, отриманий в умовах кількісного
визначення флавоноїдів у КГЕ трави звіробою та квіток нагідок
У розрахунках вмісту флавоноїдів використовували питомий показник поглинання
гіперозиду, що дорівнює 500 [9].
Вміст флавоноїдів (Х) у перерахунку на гіперозид і суху субстанцію, у відсотках,
розраховували за формулою:
,
де А – оптична густина випробовуваного розчину за довжини хвилі 425 нм;
m – маса наважки КГЕ у грамах;
W – вміст сухого залишку КГЕ, у відсотках.
Результати визначення кількісного вмісту суми флавоноїдів у КГЕ трави звіробою та
квіток нагідок наведено у таблиці.
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Таблиця
Результати визначення суми флавоноїдів у КГЕ трави звіробою та квіток
нагідок (1:10)
Серія
екстракту

Маса
наважки, г

Сухий залишок, Вміст суми флавоноїдів (у перерахунку
%
на гіперозид), %

1

0,2046

81,38 ± 0,15

1,66 ± 0,01

2

0,2012

80,96 ± 0,17

1,65 ± 0,02

3

0,2005

82,05 ± 0,13

1,75 ± 0,01

4

0,2049

83,02 ± 0,12

1,69 ± 0,01

5

0,2051

81,05 ± 0,15

1,68 ± 0,02

Результати аналізу п’яти різних серій екстракту, одержаних шляхом упарювання
відповідно різних настойок звіробою та нагідок, узятих у співвідношенні 1:10, дають
змогу у разі стандартизації КГЕ запропонувати кількісний критерій якості – вміст
суми флавоноїдів не менше 1,50% у перерахунку на гіперозид і суху субстанцію.
Висновки
1. Розроблено методики ідентифікації БАР та кількісного визначення флавоноїдів
у комплексному густому екстракті трави звіробою та квіток нагідок.
2. Ідентифікацію комплексного густого екстракту трави звіробою і квіток нагідок
запропоновано здійснювати методом ТШХ. Наявність БАР трави звіробою у КГЕ
доводиться присутністю на хроматограмі випробовуваного розчину зон, характерних для рутину, кверцетину, псевдогіперицину і гіперицину. Наявність БАР квіток
нагідок у КГЕ ідентифікується шляхом зазначення забарвлення і положення зон в
одержаному для випробовуваного розчину хроматографічному профілі: гідроксикоричних кислот – хлорогенової і кофейної; двох зон жовтаво-зеленої флуоресценції
– неідентифікованих, але характеристичних для квіток нагідок речовин, гідно з вимогами ДФУ; блакитної флуоресціюючої зони, розташованої нижче рівня зони кислоти
кофейної на хроматограмі розчину порівняння, що відповідає неідентифікованій гідроксикоричній кислоті, характеристичній для квіток нагідок, згідно з вимогами ДФУ.
3. Для контролю технології КГЕ, якості екстракту та нормування його вмісту у
лікарських формах запропоновано визначати вміст суми флавоноїдів спектрофотометричним методом. На п’яти серіях екстракту встановлено, що критерієм якості
можна вважати вміст флавоноїдів не менше 1,5% у перерахунку на гіперозид і суху
субстанцію.
Список використаної літератури
1. Лікарські рослини. Енциклопедичний довідник (За ред. А. М. Гродзінського). –
К.: УРЕ, 1991. – 544 с.
2. Волошин О. І., Васюк В. Л., Волошина Л. О. Звіробій звичайний (Hypericum
perforatum): нові погляди на застосування препаратів із нього в сучасних умовах
(огляд літератури) // Фітотерапія. Часопис. – 2005. − № 4. – С. 21–26.
3. Кобзар А. Фармакогнозія в медицині: навч. посібник. – К.: Медицина, 2007. –
544 с.
4. Cibotaru N., Benea A., Soroca I. Comparative analisys of the total degree of flavonoids
and polyphenols in different products of Hypericum perforatum / Inter. sci. symposium
«Conservation of plant diversity». Chisinau, Respublic of Moldova, 2017. – P. 72.
5. Коновалова О. Ю. Ботаніко-фармакогностичне дослідження видів звіробою
при інтродукції в Україні: монографія. – К.: Блудчий, 2011. – 240 c.
77
ISSN 0367-3057, Фармацевтичний журнал, 2017, № 3-4

6. Самылина И. А., Теремина И. А. Сравнительное изучение настоек календулы //
Фармація. – 2005. – № 6. – С. 6–8.
7. Гудзенко А. В., Цуркан О. О., Ковальчук Т. В., Курапова Т. М. Визначення вмісту
ізорамнетину в препаратах нагідок лікарських. Тези доп. 4 Нац. з’їзду фармакологів
України. Київ, 10–12 жовтня // Фармакол. лікарська токсикол. – 2011. – № 5. – С. 85.
8. Гудзенко А. В. Розробка підходів до стандартизації квіток нагідок лікарських
у багатокомпонентних лікарських сумішах // Фітотерапія. Часопис. – 2011. – № 1. –
С. 80–83.
9. Державна фармакопея України. В 3 т. / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр якості лікарських засобів». 2-е вид. – Харків: Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр якості лікарських
засобів», 2014. – Т. 3. – C. 398–402, 327–330.
Надійшла до редакції 29 серпня 2017 року.
Т. А. Шостак ¹, Т. Г. Калинюк ¹, Л. В. Вронська ²
¹ Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого
² Тернопольский государственный медицинский университет
имени И. Я. Горбачевского
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЛАВОНОИДОВ
КОМПЛЕКСНОГО ГУСТОГО ЭКСТРАКТА ТРАВЫ ЗВЕРОБОЯ И ЦВЕТКОВ
КАЛЕНДУЛЫ
Ключевые слова: трава зверобоя, цветки календулы, комплексный густой экстракт,
флавоноиды, идентификация, количественное определение
АННОТАЦИЯ
Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum) и ноготки лекарственные
(Calendula officinalis) богаты такими биологически активными веществами как каротин, аскорбиновая кислота, эфирные масла, витамины, дубильные и смолистые
вещества, а также флавоноиды с выраженной ранозаживляющей и противоязвенной
активностью.
Цель исследования – изучение качественного состава флавоноидов комплексного густого экстракта травы зверобоя и цветков календулы; разработка методики
определения количественного содержания суммы флавоноидов в экстракте; выбор
идентификационных маркеров и количественного критерия качества комплексного
густого экстракта
Объектом этого исследования был состав биологически активных веществ комплексного густого экстракта травы зверобоя и цветков календулы (1:10). Внедрение
новой растительной субстанции в медицинскую практику требует разработки методики ее идентификации и количественного определения. Для идентификации биологически активных веществ в исследуемом экстракте использован метод тонкослойной хроматографии, а для количественного определения содержания флавоноидов
предложен метод абсорбционной спектрофотометрии.
В результате проведенных исследований были выбраны характерные вещества ‒
идентификационные маркеры экстракта, выбор которых согласован с требованиями
ГФУ по качеству травы зверобоя и цветков календулы, указано положение и окраска
зон в хроматографическом профиле испытуемого раствора экстракта. Такой подход
позволит объективно идентифицировать экстракт как субстанцию и как действующее вещество в составе лекарственной формы. Критерием количественной стандартизации комплексного густого экстракта предложено содержание суммы флавоноидов не менее 1,5% в пересчете на гиперозид и сухую субстанцию.
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ABSTRACT
Common Saint-John’s wort (Hypericum perforatum) and pot marigold (Calendula
officinalis) are rich in such biologically active substances (BAS) as carotene, ascorbic acid,
essential oils, vitamins, tannin and resinous substances, as well as flavonoids that bear
evident wound healing properties and antiulcerous properties.
The object of this study was BAR composition of the complex dense herb extract
of St. John’s wort and flowers of marigolds (1:10). In order to introduce a new herbal
substance into medical practice, it is necessary to develop methods for its identification and
quantification.
The TLC [thin layer chromatography] method was used to identify the BAR in the
extract under study, and the method of absorption spectrophotometry was proposed for
quantification of the content of flavonoids.
As a result of the conducted research, there were selected characteristic substances
- identification markers of the extract, the choice of which was in accordance with the
requirements of the SPF on the quality of the herb of St. John’s wort and the flowers
of pot marigold, and there was indicated the position and coloring of the zones in the
chromatographic profile of the tested extract solution. Such approach will enable objective
identification of the extract as a substance and as an active pharmaceutical ingredient in the
formulation.
The criterion for quantitative standardization of the complex dense extract is the content
of the amount of flavonoids not less than 1.5% in terms of hyperoside and dry substance.
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Відомо, що цитостатичне ушкодження кровотворних клітин кісткового мозку
внаслідок застосування хіміотерапії за онкологічних захворювань призводить до
зниження кількості лейкоцитів, тромбоцитів та еритроцитів [1]. При цьому найбільшою небезпекою для хворого є розвиток фебрильної нейтропенії, оскільки нейтрофіли є одним із головних компонентів природного захисту організму проти інфекційних агентів. Ступінь і тривалість нейтропенії, що розвивається після хіміотерапії,
значною мірою визначає кількість життєво небезпечних інфекційних ускладнень [2].
Тромбоцитопенія також є клінічною проблемою, що зумовлює геморагічні ускладнення, особливо за наявності супутньої інфекції, а анемія може викликати значне
погіршення якості життя і переносимості лікування за рахунок тканинної гіпоксії.
До того ж, трансфузії еритроцитарної маси, що застосовують для корекції анемії, мають небезпеку передачі багатьох вірусів, зокрема гепатиту та імунодефіциту людини.
Тому не викликає сумніву необхідність профілактики фебрильної нейтропенії та скорочення її тривалості у пацієнтів із високим ризиком виникнення цього ускладнення.
Єдиними препаратами, які мають ефективну профілактичну дію і скорочують
тривалість нейтропенії, є колонієстимулювальні фактори – глікопротеїди, що стимулюють проліферацію клітин-попередників мієлопоезу в кістковому мозку, їхнє дозрівання і диференціювання в клітини крові. Гранулоцитарні колонієстимулювальні
фактори (Г-КСФ) стимулюють диференціювання нейтрофілів, і при цьому функціональна активність і тривалість життя зрілих нейтрофілів не відрізняються від таких,
що отримані у фізіологічних умовах [3].
Кілька метааналізів і системних оглядів підтвердили, що використання Г-КСФ
як первинної профілактики знижує ризик розвитку інфекцій, дає змогу підтримувати застосування хіміотерапії в повноцінних дозах і використовувати дозоінтенсивні
режими лікування [4, 5]. Першим із препаратів Г-КСФ, доступним для клінічного
застосування, став філграстим (Нейпоген, Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія),
отриманий у культурах Escherichia coli з використанням рекомбінантної технології.
Проте короткий період напіввиведення філграстиму потребує його щоденного введення і проведення неодноразового моніторингу ефективності – клінічного аналізу
крові з підрахунком лейкоцитарної формули. У зв’язку з цим створення препарату
Г-КСФ із подовженим періодом лікувальної дії в результаті приєднання до молекули
філграстиму поліетиленгліколю (ПЕГ), який різко уповільнює кліренс препарату, не
© Колектив авторів, 2017
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порушуючи при цьому його активних терапевтичних властивостей, дає змогу забезпечити тривалу концентрацію препарату в крові за одну ін’єкцію [6, 7]. Отже, застосування в клінічній практиці пегільованого філграстиму – пегфілграстиму – дає
змогу вирішити проблему профілактики нейтропенії та її ускладнень у пацієнтів з
онкологічними захворюваннями.
Одним із найважливіших етапів розроблення безпечних, ефективних та конкурентоспроможних лікарських засобів на стадії доклінічних випробувань є їх токсикологічні дослідження. Тому метою нашої роботи було дослідити токсичну дію препарату ПЕГ-Філстим на внутрішні органи та тканини експериментальних тварин за
умов щоденного введення впродовж 28 діб.
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» [8]. Дослідних тварин утримували у віварії згідно зі стандартними санітарними нормами, на необхідному харчовому раціоні [9]. Усі дослідження виконано згідно з правилами «Європейської конвенції захисту хребетних тварин, яких
використовують в експериментальних й інших наукових цілях» [10].
Вивчення токсичності препарату ПЕГ-Філстим здійснено на 50 білих нелінійних
щурах обох статей масою 170–230 г за умов щоденного підшкірного введення впродовж 28 днів [11]. Тварин було розподілено на 4 групи: 1 група – інтактний контроль
(тварини, яким підшкірно вводили 0,9% розчин NaCl в об’ємі, який дорівнює об’єму
введеного в максимальній дозі ПЕГ-Філстиму; n = 20); 2 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); 3 група – тварини, яким підшкірно вводили препарат ПЕГ-Філстим у дозі 1 мг/кг (доза, яка вдвічі перевищує
умовно терапевтичну, n = 10); 4 група – тварини, яким підшкірно вводили препарат
ПЕГ-Філстим у дозі 2 мг/кг (доза, яка в чотири рази перевищує умовно терапевтичну,
n = 10). Дані дози відповідають максимальним, які використовували для підшкірного
введення в дослідженні підгострої токсичності пегфілграстиму (Неуластим, виробництва Ф. Хоффман-Ля Рош Лтд, Швейцарія) на щурах [12].
Після закінчення експерименту (29-та доба) тварин наркотизували діетиловим
ефіром та виводили з досліду шляхом цервікальної дислокації шийних хребців, після
чого виконували повне патоморфологічне дослідження. Здійснювали візуальну оцінку стану головного мозку, аорти, легень, серця, печінки, селезінки, стравоходу, підшлункової залози, шлунка, дванадцятипалої кишки, прямої кишки, нирок, наднирників, матки, молочних залоз, простати, яєчників, яєчок із придатками, лімфовузлів
і гіпофізу. Головний мозок, легені, серце, печінку, нирки і селезінку зважували і розраховували масові коефіцієнти внутрішніх органів. Для гістологічних досліджень забір матеріалу (головний мозок, легені, серце, печінка, нирка, селезінка, тіло шлунка)
робили за загальноприйнятою методикою [13, 14]. Фрагменти органів фіксували в
10%-му нейтральному формаліні, далі піддавали зневодненню в спиртах зростаючої
концентрації, після чого заливали в парафін. Послідовні гістологічні зрізи товщиною
8–10 мкм фарбували гематоксиліном й еозином. Світлооптичний перегляд забарвлених препаратів та мікрофотографування здійснювалили на мікроскопі Цитопан.
Для визначення вихідного рівня функціонального стану тварин використовували
10 щурів групи інтактного контролю.
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Статистичне оброблення результатів здійснювали за допомогою пакету прикладних програм STATISTICA 6.0 (StatSoft, USA), використовуючи t-критерій Стьюдента
та U-критерій Манна-Уітні [15]. Значущими вважали відмінності між контролем і
дослідом за 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.) у рамках розроблення ТОВ «Фармацевтичний завод «Біофарма»» лікарського засобу ПЕГ-Філстим.
Результати дослідження та обговорення
Результати наших попередніх досліджень свідчили, що повторні підшкірні введення препарату ПЕГ-Філстим упродовж 28 діб не мають негативного впливу на загальний стан, динаміку маси тіла, зовнішній вигляд та поведінку щурів.
Патоморфологічні дослідження показали, що тверда мозкова оболонка головного мозку не напружена, звичайного кольору. Кровоносні судини м’якої мозкової оболонки помірно повнокровні. Тканина мозку волога, пружна, нормальної консистенції,
на розрізі співвідношення сірої і білої речовини не порушено. Мозкові шлуночки не
розширені, звичайної конфігурації. У навколосерцевій сумці і черевній порожнині не
спостерігали підвищеного вмісту серозної рідини, ознаки запальної реакції відсутні.
Очеревина в місці введення звичайного кольору, без ознак запалення, крововиливів
та інших патологічних проявів. Анатомічно органи грудної та черевної порожнин, а
також малого тазу розташовані правильно, рухливі, звичайної консистенції і кольору. Частки печінки добре визначаються, капсула не напружена, краї гострі, поверхня
гладка, без утворень, паренхіма на розрізі рівномірного червоно-коричневого кольору. Макроскопічно слизова оболонка шлунка блідо-рожевого кольору з характерним
рельєфом складок, без геморагій, набряку, ерозивних ушкоджень. Селезінка пружна,
червонувато-коричневого кольору, на розрізі дрібнозерниста. Нирки на розрізі темночервоні, щільні, зі збереженим малюнком шарів, капсула знімається легко. Наднирники невеликі, округлі жовто-білого кольору, розташовані в позаочеревинному просторі.
Кишечник і органи малого тазу без видимих змін. Внутрішні статеві органи звичайні.
Розрахунки масових коефіцієнтів внутрішніх органів свідчать, що підшкірне введення досліджуваного препарату ПЕГ-Філстим в дозах 0,5, 1,0 та 2,0 мг/кг протягом 28 діб призводить до збільшення відносної маси селезінки на 71,4% (p < 0,05),
197,0% (p < 0,05) і 282,5% (p < 0,05) відповідно (таблиця).
Таблиця
Масові коефіцієнти внутрішніх органів щурів після 28-денного застосування
препарату ПЕГ-Філстим (М ± m)
Групи тварин
Орган
Головний мозок
Серце
Легені
Печінка
Селезінка
права
Нирки
ліва

інтактний
контроль
0,71 ± 0,013
0,33 ± 0,011
0,74 ± 0,013
3,51 ± 0,099
0,42 ± 0,019
0,36 ± 0,007
0,36 ± 0,006

ПЕГ-Філстим
0,5 мг/кг
0,74 ± 0,019
0,35 ± 0,020
0,71 ± 0,020
3,35 ± 0,050
0,72 ± 0,030*
0,37 ± 0,010
0,37 ± 0,01

1 мг/кг
0,74 ± 0,018
0,36 ± 0,022
0,79 ± 0,061
3,30 ± 0,144
1,25 ± 0,136*
0,37 ± 0,017
0,38 ± 0,016

2 мг/кг
0,72 ± 0,015
0,36 ± 0,013
0,77 ± 0,026
3,49 ±0,183
1,61± 0,108*
0,38 ± 0,009
0,38 ± 0,011

П р и м і т к а: * – р < 0,05 щодо контролю.
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Показники коефіцієнтів маси інших внутрішніх органів дослідних тварин, а також тварин контрольної груп (табл. 1) перебували в межах фізіологічних значень.
Морфологічні дослідження структури внутрішніх органів щурів свідчать, що
препарат ПЕГ-Філстим у дозах 0,5, 1,0 і 2,0 мг/кг за повторних підшкірних введень
упродовж 28 діб не спричинює специфічних змін у серці, нирках і слизовій оболонці
шлунка лабораторних щурів. У цих органах не виявлено ознак будь-яких патологічних реакцій – дистрофічних, гіпертрофічних, запальних та інших.
Під час гістологічного аналізу структури селезінки у тварин дослідних груп, які
отримували препарат у дозах 0,5 і 1,0 мг/кг, не виявлено змін відносно контролю. У
тварин, які отримували препарат у дозі 2,0 мг/кг, у тканинах селезінки практично
відсутні фолікули (рис. 1). Співвідношення червоної і білої пульпи 8:1. Орган значно
збільшений у розмірах. Капсула не потовщена, що свідчить про гіпертрофію органу
не за рахунок набряку, а за рахунок гіперпроліферації ретикулярної тканини. Червона
пульпа повнокровна. Фрагменти білої пульпи фарбуються слабобазофільно.

а

б

Рис. 1. Тканина селезінки інтактного щура та щура після 28-денного
застосування ПЕГ-Філстиму в дозі 2,0 мг/кг:
а – фолікул селезінки інтактного щура; б – відсутність фолікулів у тканині
селезінки за дії ПЕГ-Філстиму. Забарвлення гематоксиліном й еозином, ×400
Під час аналізу структури печінки в групі щурів, які отримували препарат ПЕГФілстим у дозах 0,5 і 1,0 мг/кг, не виявлено змін щодо контролю. У тварин, які отримували ПЕГ-Філстим у дозі 2,0 мг/кг, виявлено значні локальні зміни структури, що
характеризуються гіпертрофією гепатоцитів, та їхньою значною вакуолізацією (рис.
2), порушена форма і забарвлення ядра з появою оксифільних ділянок.
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Рис. 2. Тканина печінки інтактного щура та щура після 28-денного
застосування ПЕГ-Філстиму в дозі 2,0 мг/кг:
а – тканина печінки інтактного щура (гепатоцити мають наближену до овалу форму,
цитоплазма забарвлена оксифільно, місцями неоднорідно), ×200;
б – вакуолізація гепатоцитів за дії ПЕГ-Філстиму, ×400. Забарвлення
гематоксиліном й еозином
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Мембрана гепатоцитів ущільнена, різко базофільна, кордони між клітинами через
їхню гіпертрофію не виявляються. Місцями спостерігаються вогнища кровотворення. Портальні судини заповнені кров’ю, в просвіті видно форменні елементи крові,
серед яких наявні малодиференційовані одиниці. У деяких ділянках перисудинна
тканина густо інфільтрована. Серед інфільтрату спостерігаються гемопоетичні малодиференційовані клітини.
Тканина легенів щурів, які отримували мінімальну (0,5 мг/кг) і середню (1,0 мг/кг)
дозу препарату ПЕГ-Філстим, за основними параметрами достовірно не відрізнялась
від тканини легенів щурів контрольної групи. У тварин експериментальної групи
після отримання максимальної дози (2,0 мг/кг) досліджуваного препарату спостерігали відшарування бронхіального епітелію, потовщення периальвеолярних стінок за
рахунок розширення діаметра капілярів внаслідок переповнення їх кров’ю (рис. 3).
Місцями спостерігали нечисленні еритроцити в просвіті альвеол. Просвіт судин заповнений форменими елементами крові, серед яких спостерігаються малодиференційовані клітини.

а
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Рис. 3. Тканина легенів інтактного щура та щура після 28-денного
застосування ПЕГ-Філстиму в дозі 2,0 мг/кг:
а – тканина легенів інтактного щура; б – відшарування бронхіального епітелію за
дії ПЕГ-Філстиму. Забарвлення гематоксиліном й еозином, ×400
Порівняльний аналіз характеристик головного мозку щурів, які отримували
ПЕГ-Філстим у дозах 0,5 і 1,0 мг/кг, свідчить про відсутність його впливу на орган. Тканина мозку щурів експериментальної групи, які отримували максимальну
дозу (2,0 мг/кг) досліджуваного препарату, також характеризувалася наявністю
пошарового розташування клітин в корі, пухкою білою речовиною. Поверхневий шар кори містив незначну кількість клітинних елементів, пірамідний і гангліонарний шари виражені у відповідних ділянках кори. Кількість гіперхромних
нейронів мінімальна, гіпохромні клітини переважають. Місцями спостерігається
зміна форм нейроцитів, а також їхнього фарбування. Виявляються перицеллюлярні простори, місцями значні (рис. 4), що свідчить про набряк тканини. Просвіт
гемокапілярів, а також більш великих судин повністю заповнений форменими
елементами крові. Стінка судинних сплетінь помірно потовщена, просвіт містить
еритроцити.
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Рис. 4. Кора головного мозку інтактного щура та щура після 28-денного
застосування ПЕГ-Філстиму в дозі 2,0 мг/кг:
а – кора головного мозку інтактного щура, ×200; б – перицелюлярні простори за дії
ПЕГ-Філстиму, ×400. Забарвлення гематоксиліном й еозином
Окрім того, макроскопічними дослідженнями встановлено, що у тварин, яким
упродовж 28 діб підшкірно вводили препарат ПЕГ-Філстим у дозах 0,5, 1,0 та
2,0 мг/кг, спостерігається симетричне збільшення дистальних відділів задніх кінцівок унаслідок їхнього вираженого набряку та гіперемії. Ступінь вираженості цих
змін має дозозалежний характер. У щурів контрольної групи форма, розміри, забарвлення шкірних покривів задніх кінцівок були нормальними для цього виду тварин.
Під час аналізу тканин, що формують скакальний суглоб, у всіх групах щурів,
які отримували досліджуваний препарат ПЕГ-Філстим, було встановлено, що структура хрящової тканини, яка формує суглобову поверхню, не змінена. Під час дослідження епіфізів кісток був виявлений дефект кісткової тканини в області метаепіфізу
(рис. 5, а). Окрім того, вогнища руйнування кістки спостерігали і в діафізарній області, що, однак, не призводило до утворення перфоруючих дефектів (рис. 5, б), на
відміну від метаепіфізарної частини. Структура кісткової тканини при цьому зберігалася. Кісткові пластинки мали правильну архітектуру, остеоцити розташовувалися групами, паралельно осі кістки. В області діафізу спостерігали кісткомозкову
порожнину, в якій локалізувався червоний кістковий мозок. Метаепіфізарний дефект
характеризувався повним руйнуванням кісткової тканини з утворенням перфорації,
заповненої ретикулярною тканиною (рис. 5, в).
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Рис. 5. Тканини скакального суглобу щура після 28-денного застосування
ПЕГ-Філстиму в дозі 2,0 мг/кг:
а – дефект в області метаепіфізу, заповнений ретикулярною тканиною;
б – дефект в області діафізу, заповнений ретикулярною тканиною;
в – ретикулярна тканина в області дефекту, видно значну кількість остеокластів.
Забарвлення гематоксиліном й еозином, ×400
85
ISSN 0367-3057, Фармацевтичний журнал, 2017, № 3-4

Останню спостерігали також і в окісті (зовнішньому і глибокому шарах), за рахунок чого товщина окістя була значно збільшена (рис. 6, а, б) щодо групи контролю
(рис. 6, в).
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Рис. 6. Тканини скакального суглобу щура після 28-денного застосування
ПЕГ-Філстиму в дозі 2,0 мг/кг:
а – окістя, потовщене за рахунок розростання ретикулярної тканини, ×200;
б – зовнішній шар окістя, заповнений ретикулярною тканиною, ×400;
в – зовнішній шар окістя інтактного щура, контроль, ×400. Забарвлення
гематоксиліном й еозином
У глибокому шарі окістя спостерігали формування кісткових трабекул по типу
голчастих розростань, простір між якими був заповнений ретикулярною тканиною. В
області формування дефекту, а також у діафізарній і епіфізарній кістковомозкових порожнинах присутня значна кількість остеокластів. Клітини містять до 10 ядер, характеризуються значними розмірами та оксифільно пофарбованою цитоплазмою (рис. 5, в).
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 здійснює токсичного впливу на внутрішні органи
лабораторних щурів та не спричинює специфічних змін у серці, нирках і слизовій
оболонці шлунка.
2. У максимальній застосованій дозі 2,0 мг/кг досліджуваний препарат спичинює
різку гіперплазію селезінки, пов’язану з гіперпроліферацією ретикулярної тканини,
призводить до функціональної напруги печінки внаслідок появи в ній вогнищ кровотворення, порушення цілісності респіраторного епітелію і застійних явищ у легенях,
набряклості тканини головного мозку, порушення структури сірої речовини, а також
підвищеного кровонаповнення судин мозку. Ці явища не зафіксовано у тварин, які
отримували препарат у дозах 0,5 і 1,0 мг/кг.
3. Введення препарату ПЕГ-Філстим (у всіх вивчених дозах) призводить до збільшення розмірів скакального суглоба щурів, що пов’язано з гіперпроліферацією ретикулярної тканини, в результаті чого спостерігається формування дефекту кістки у
вигляді перфорації з подальшим заповненням ретикулярною тканиною окістя і формуванням на його території вогнищ кровотворення.
С п и с о к в и к о р и ст а н о ї л і т е р а т у р и
1. Bretzel R. L. Jr., Cameron R., Gustas M. et al. Dose intensity in early-stage breast
cancer: a community practice experience // J. Oncol. Pract. – 2009. – V. 5, N 6. – P. 287–290.
2. Wang X. J., Chan A. Optimizing Symptoms and Management of Febrile Neutropenia
among Cancer Patients: Current Status and Future Directions // Curr. Oncol. Rep. – 2017.
– N 19 (3). – Р. 20.
86
ISSN 0367-3057, Фармацевтичний журнал, 2017, № 3-4

3. Lord B. I., Woolford L. B., Molineux G. Kinetics of neutrophils production in normal
and neutropenic animals during the response to filgrastim (r-metHuG-CSF) or filgrastim
SD/01 (PEG-r-metHuG-CSF) // Clin. Cancer Res. – 2001. – V. 7. – P. 2085–2090.
4. Cooper K. L., Madan J., Whyte S. et al. Granulocyte colony-stimulating factors for
febrile neutropenia prophylaxis following chemotherapy: systematic review and metaanalysis // BMC Cancer. – 2011. – N 23 (11). – P. 404.
5. Kubo K., Miyazaki Y., Murayama T. et al. A randomized, double-blind trial of
pegfilgrastim versus filgrastim for the management of neutropenia during CHASE(R)
chemotherapy for malignant lymphoma // Br. J. Haematol. – 2016. – V. 174 (4). – P. 563–570.
6. Yang B. B., Kido A. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of pegfilgrastim. //
Clin. Pharmacokinet. – 2011. – V. 50 (5). – P. 295–306.
7. Holmes F. A., Jones S. E., O’Shaughnessy J. et al. Comparable efficacy and safety
profiles of once-per-cycle pegfilgrastim and daily injection filgrastim in hemotherapyinduced neutropenia: a multicenter dose-finding study in women with breast cancer // Ann.
Oncol. – 2002. – V. 13 (6). – P. 903–909.
8. Наказ МОЗ України № 944 від 14. 12. 2009 р. «Порядок проведення доклінічного вивчення лікарських засобів та експертизи матеріалів доклінічного вивчення
лікарських засобів».
9. Стефанов О., Бухтіарова Т., Коваленко В. та ін. Настанова СТ-НМОЗУ 426.0:2008. Лікарські засоби. Належна лабораторна практика (видання офіційне). – К.:
Моріон, 2009. – С. 37–68.
10. European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental
and other scientific purpose: Council of Europe 18. 03. 1986. – Strasbourg, 1986. – 52 p.
11. Доклінічні дослідження лікарських засобів: метод. рекомендації / За ред.
О. В.Стефанова. – К.: Авіцена, 2001. – 528 с.
12. Product Monograph. Neulasta® (pegfilgrastim). Sterile Solution for Injection
(Subcutaneous Use Only) 6 mg (10 mg/mL). – Amgen Canada Inc., Date of Authorization:
21. 06. 2012. – 26 p.
13. Ромейс Б. Микроскопическая техника. – М.: Изд-во иностр. литературы, 1953.
– 718 с.
14. Волкова О. В., Елецкий Ю. К. Основы гистологии и гистологической техники.
– М.: Медицина, 1971. – С. 201–204.
15. Реброва О. Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA. 3-е изд. – М.: МедиаСфера, 2006. – 312 с.
Надійшла до редакції 29 травня 2017 року.
В. Л. Карбовский 1, И. А. Шевчук 1, О. В. Куркина 1, Т. Е. Маковская 2
ООО «Фармацевтический завод "Биофарма"», г. Белая Церковь
2
Главный военный медицинский госпиталь, г. Киев
ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ
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АННОТАЦИЯ
Одним из важнейших этапов разработки безопасных и эффективных
лекарственных средств на стадии доклинических испытаний являются их токсикологические исследования.
Поэтому целью нашей работы было изучение токсического действия препарата
ПЭГ-Филстим на внутренние органы и ткани экcпериментальных животных. Исследо-
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вание 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. Во всех группах животных после завершения эксперимента
проводили полное патоморфологическое и гистологическое исследования.
Показано, 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 оказывает токсического воздействия на внутренние органы лабораторных крыс и не вызывает специфических изменений в сердце, почках и слизистой оболочке желудка. В максимальной примененной
дозе 2,0 мг/кг исследуемый препарат вызывает резкую гиперплазию селезенки, связанную с гиперпролиферацией ретикулярной ткани, приводит к функциональному напряжению печени вследствие появления в ней очагов кроветворения, нарушению целостности респираторного эпителия и застойным явлениям в легких, отечности ткани
головного мозга, нарушению структуры серого вещества, а также повышенному кровенаполнению сосудов мозга. Эти явления не зафиксированы у животных, получавших
препарат в дозе 0,5 и 1,0 мг/кг. Введение препарата ПЭГ-Филстим (во всех изученных
дозах) приводит к увеличению размеров скакательного сустава крыс, связанному с гиперпролиферацией ретикулярной ткани, в результате чего наблюдается формирование
дефекта кости в виде перфорации с последующим заполнением ретикулярной тканью
надкостницы и формированием на ее территории очагов кроветворения.
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HISTOLOGICAL STUDY OF THE DRUG PEG-FILSTIM SUB-ACUTE TOXICITY
Key words: histological study, neutropenia, sub-acute toxicity, PEG-Filstim
ABSTRACT
One of the critical steps in development of safe and efficient drugs during their preclinical trials are toxicity studies.
Therefore, the aim of our work was to study PEG-Filstim toxic effects on animal
internal organs and tissues.
Toxicity study of PEG-Filstim was performed in 50 white wild-type rats of both sexes
with body weight of 170 to 230 g on daily (28 days) subcutaneous administration in the
doses of 0.5, 1.0 and 2.0 mg/kg. In all groups of animals, after completing the experiment
careful pathomorphologic and histological examination was performed.
PEG-Filstim has been shown to possess no toxic effects on internal organs of laboratory
rats and does not cause specific changes in the heart, kidneys and mucous coat of stomach
on daily subcutaneous administration in the doses of 0.5, 1.0, and 2.0 mg/kg within 28
days. In the maximum applied dose of 2.0 mg/kg, the studied drug causes pronounced acute
splenic hyperplasia, related to hyper-proliferation of the reticular tissue, leads to functional
strain of the liver due to formation of hematopoietic foci in it, as well as impaired integrity
of the respiratory epithelium and congestive signs in the lungs, swelling of the brain tissues,
abnormalities in the gray matter structure and hyperemia of the brain vessels. These effects
were not observed in the animals, to which the drug was administered in the doses of 0.5
and 1.0 mg/kg. Administration of PEG-Filstim (in all studied doses) results in increasing the
size of the ankle joint in rats, which is related to hyper-proliferation of the reticular tissue,
leading to bone defect formation in the form of perforation with subsequent filling the
periosteum with reticular tissue and formation of hematopoietic foci within its boundaries.
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Запалення є основним патогенетичним компонентом більшості захворювань різної етіології та однією з найважливіших проблем загальної патології і клініки, а проблема його фармакологічної корекції, як і раніше, залишається актуальною і до кінця
не вирішеною проблемою сучасної медицини [1]. Надмір перекисів ліпідів порушує
фізико-хімічну структуру мембран клітин, інгібує їхні ферментні системи, інактивує
цитоплазматичні ферменти, знижує активність тіолових ферментів, що призводить
до розвитку альтеративних і ексудативних процесів у тканинах. Для фармакологічної
корекції запалення традиційно використовують нестероїдні протизапальні засоби.
Механізм дії більшості таких препаратів пов’язаний зі здатністю пригнічувати синтез простагландинів шляхом блокади ферментів циклооксигенази (ЦОГ) обох типів
– ЦОГ1 і ЦОГ2 [2]. Тому у світі зберігається підвищена зацікавленість у пошуку
нових лікарських засобів, можливо з нетрадиційним механізмом дії і, безумовно, з
мінімальними побічними ефектами. Перспективними у цьому відношенні є субстанції рослинного походження.
Аналіз літератури дав змогу встановити, що лікарські засоби природного походження чинять різнобічну комплексну дію на перебіг патологічних процесів в організмі [3, 4].
Метою роботи було дослідження гострої токсичності, протизапальної дії сухих
екстрактів із листя сосни звичайної.
Матеріали та методи дослідження
Експериментальні дослідження здійснювали на щурах. Тварини, яких використовували для дослідження, знаходилися в умовах віварію Івано-Франківського національного медичного університету, їх утримували за вимогами санітарно-гігієнічних
норм на стандартному раціоні харчування [5, 6].
Визначення гострої токсичності сухого екстракту листя сосни звичайної виконували згідно з токсикологічною класифікацією Сидорова К. К. (1973 р.) та Прозоровського В. К. та співавт. (1983 р.) [5, 7]. В експерименті були задіяні нелінійні щурі
обох статей середньою масою тіла 170–192 г. Спостереження за тваринами робили
впродовж 14 діб. Дослідженню піддавали сухий екстракт із листя сосни звичайної.
Для морфологічного дослідження здійснювали забір органів – серця, печінки, нирок,
селезінки, легень.
Підготовку органів до дослідження виконували за загальноприйнятими в морфології методами. Зрізи фарбували гематоксиліном та еозином.
© Колектив авторів, 2017
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Протизапальна ефективність екстрактів із сосни звичайної визначали на моделі
запалення лапи щура. Протизапальну ефективність розраховували за формулою:
% пригнічення запалення =

Vk − V0
⋅100%
Vk

де Vк – середнє збільшення об’єму набряклої лапки в контролі;
V0 – середнє збільшення об’єму набряклої лапки у лікованих тварин.
Результати дослідження обробляли із застосуванням статистичного пакету програми «STATISTICA® for Windows 10.0» (StatSoft Inc.). Оцінювання достовірності
відмінностей середніх здійснювали за t-критерієм Стьюдента. Зміни вважали достовірними за р < 0,05.
Результати дослідження та обговорення
Лімiтуючим покaзником під час визначення гострoї токсичності є максимальнa
доза п’ятого класу токсичності (практично не токсичні) – 6 000 мг/кг, якщо при цьому
не спостерігають загибелі тварин, введення більшoї дози, як правило, є недоцільним. Зважаючи на вищезазначене, для досліджeння нами булa обрана доза екстракту
6 000 мг/кг, яку вводили щурам однoразово перорально.
Після введення екстракту за щурами спостерігали протягом 14 діб та оцінювали
загaльний стан тварин (летальність, динаміку маси тіла тварин), а після завeршення
досліду та виведення тварин з експерименту здійснювали макроскoпічну оцiнку стану
внутрішніх органів. З метою диференціювaння можливих токсичних ефектів щурів їхній стан порівнювали з групoю щурів, яким уводили еквівалeнтну кількість питної води.
Як свідчать проведені дослiдження, після перорального введення екстракту з сосни звичайної в дозі 6 000 мг/кг ознак інтоксикацiї у щурiв не виявлено: тварини
були охайними, активними, реагували на звукові і світлові подразники, процеси сечовиділення і дефекації були в нормі, порушення дихання та судом нe спостерiгали.
Рефлекторна збудливість у всіх тварин була збережена. Споживання води та їжі у
всіх дослідних щурiв не відрізнялося від інтактних тварин. Загибелі тварин протягом
всього періоду спостереження не зареєстровано, відбувається збільшення маси тіла
(табл. 1).
Таблиця 1
Результати досліджeння гострoї токсичнoсті досліджувaного екстракту
Група
тварин
Інтактні
тварини

Спостережуваний ефект,
Доза,
кількість загиблих
мг/кг тварин/загальна кількість
тварин у групі
–

Екстракт
с о с н и 6 000
звичайної

Маса тіла, г
до введення,
,n=6

після введення,
,n=6

0/6

170,0 ± 2,41

172,0 ± 2,57

0/6

190,0 ± 3,22

192,0 ± 3,54

Після закінчення експерименту через 14 діб було виконано розтин тварин. Поверхня печінки, нирок та надниркових залоз гладенька. Колір, форма, розмір органів
звичайні. Підшлункова залоза сірувато-рожевого кольору. Селезінка повнокровна,
пружна.
Слизoва оболонка шлунка з вираженим рельєфом складок. Слизова оболонка кишки не змінена. У грудній порожнині всі органи розташовані анатомічно правильно.
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М’яз серця на розрізі темно-червоний, легeні повітряні, листки плеври не змінені. З бoку внутрішніх органів твaрин патолoгічних змін не спостерігали.
Мікроморфологічна будова печінки на 7 добу збережена (рис. 1, А). Більшість
цeнтральних вен пeреповнені кров’ю, синусоїдні гемокапіляри розширені, інфільтровані. Гепатоцити нaбряклі, поліморфні, подeкуди невеликих розмірів із маленькими
ядрами, а місцями ядра непомітні або гіперхромні. Простори Діссе рoзширені. Щодo
стромального компoненту, то сполучнотканинні тяжі пронизують пaренхіму, оточуючи розширені портальні тракти. Периваскулярно виявляється багато лiмфоцитів,
фiбробластів.

Рис. 1. Гістологiчне досліджeння тканин на 7 добу експерименту:
А – гістоструктура печiнки щура (1 – лейкоцити в синусоїдних гемокапілярах,
2 – гепатоцити); Б – гістоструктура селезінки щура (3 – повнокровна судина);
В – гістоструктура серця щура (4 – кардіоміоцити); Г – гістоструктура легень (5 –
стінка бронхіоли, 6 – просвіт альвеоли, 7 – інфільтрована стінка судини). Зб. х400
Стромальний компонент селезінки дещо набряклий (рис. 1, Б). Лімфатичні вузлики з характерними гермінативними центрами не виявляються, межі між періартеріальною та маргінальною зонами нечіткі. У червоній пульпі та селезінкових тяжах
дифузні невеликі конгломерати лімфоцитів. Стінка центральних артерій потовщена,
їхній просвіт звужений. Пульпарні судини гіперемовані.
Під час дослідження морфофункціонального стану серця (рис. 1, В) світлооптично
виявляється позитивна тенденція у зменшенні набряково-інфільтративних явищ: кардіоміоцити більш рівномірно забарвлюються в рожевий колір із базофільним ядром, чіткіше візуалізується поперечна посмугованість, стромальний компонент без особливостей.
У легенях домінують гемодинамічні розлади у вигляді повнокров’я, явищ стазу і сладжу еритроцитів у судинах гемомікроциркуляторного русла, що зумовлює
незначно виражений інтерстиційний та інтраальвеолярний набряк (рис. 1, Г). Спо91
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стерігаються ділянки дис- та ателектазів, що чергуються з емфіземою, скупченням
альвеолярних макрофагів, запальні серозно-десквамативні вогнища.
Через 14 діб після аплікації структура нирки наближена до норми (рис. 2, А). Ниркові тільця чітко візуалізуються. Тубулярний компонент представлений системою
канальців із добре вираженим просвітом. Їхні епітеліоцити мають округлої форми
базофільні ядра та еозинофільно забарвлену цитоплазму.
Печінка має типову для щурів будову (рис. 2, Б). Печінкова часточка нечітко виражена. Гепатоцити округло-полігональної форми, мають велике ядро з ядерцями, утворюють тяжі, які галузяться і сходяться до центральної вени. Синусоїдні гемокапіляри
добре візуалізуються, в них помітні формені елементи крові. Гепатоцити центролобулярної та перипортальної зон печінкової часточки не відрізняються за своєю будовою.

Рис. 2. Гістологічне дослідження тканин на 14 добу експерименту:
А – гістоструктура нирки (1 – епітеліоцити канальців, 2 – просвіт), Б – гістоструктура печінки щура (3 – ядро гепатоцита, 4 – печінкові пластинки, 5 – центральна
вена), В – гістоструктура селезінки щура (6 – центральна артерія, 7 – лімфатичні
фолікули), Г – гістоструктура серця щура (8 – збережена гістоструктура кардіоміоцитів), Д – гістоструктура легень щура (9 – просвіт альвеоли, 10 – стінка альвеоли).
Забарвлення: гематоксилін і еозин. Зб. х400
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Гістоархітектоніка селезінки не відрізняється від норми (рис. 2, В). Капсула тонка,
компактна. Чітко прослідковується біла та червона пульпа. Біла пульпа представлена
періартеріальними піхвами. Періартеріальна зона переважає маргінальну. Лімфатичні вузлики з характерними гермінативними центрами поодинокі. У більшості з них
гермінативні центри невеликі і нечітко окреслені. Синуси червоної пульпи повнокровні. Центральні артерії зі звуженим деформованим просвітом, їхня стінка дещо
потовщена. У просвіті трабекулярних судин помітне скупчення лейкоцитів.
У серці кардіоміоцити більш рівномірно забарвлюються в рожевий колір із базофільним ядром; чіткіше візуалізується поперечна посмугованість (рис. 2, Г).
У легенях на цьому етапі дослідження патологічних змін немає (рис. 2, Д). Стінка
альвеол має притаманну в нормі будову, просвіт чітко окреслений. Судинний компонент збережений.
Таким чином, комплекс досліджень із вивчення гострої токсичності екстракту
сосни звичайної дав змогу встановити відсутність його токсичної дії за одноразового внутрішньошлункового введення в дозі 6 000 мг/кг. Згідно з токсикологічною
класифікацією речовин К. К. Сидорова (1973 р.) екстракт листя сосни звичайної за
внутрішньошлункового введення належить до V класу токсичності – практично нетоксичні.
Результaти дослідження приросту об’єму лапи та антиексудативної активності
екстрактів сосни звичайної на мoделі запалeння лапи щура навeдено в табл. 2.
Таблиця 2
Приріст об’єму лапи тварин та антиексудативна активність пригнічення
екстрактів сосни звичайної
№
групи
1
2
3
№
групи
5
6
7

Об’єкт
Приріст об’єму лапи, %,
,n=6
через 1 год
через 5 год
дослідження**
через 3 год
СЗ-0
110 ± 1,61*
121 ± 1,77*
133 ± 2,25*
СЗ
101 ± 1,99*
113 ± 1,44*
126 ± 2,73*
Контроль
113 ± 1,93
126 ± 1,61
139 ± 1,93
Антиексудaтивна активність пригнiчення екстрактiв сосни звичайної
Назва препарату
Показник пригнічення запальної реакції, %

СЗ-0
СЗ
Контроль

через 1 год

через 3 год

через 5 год

7,2
4,4
4,9

9,5
5,9
5,3

11,3
6,5
5,8

П р и м і т к и. * – достовірність відхилень відносно контрольної групи (р ≤0,05);
** СЗ-О – екстракт водний із сосни звичайної, СЗ – екстракт спиртовий із сосни звичайної.

Отже, проведені досліджeння (табл. 2) свідчaть, що нaйвищу протизапальну активність виявляє водноспиртoвий екстрaкт сосни звичайної, який пригнічує запальну реакцію на 5 год на 6,5%.
Висновки
1. Результати вивчення гострої токсичності сухого екстракту листя сосни звичайної (ЛД50 > 6 000 мг/кг) дають змогу віднести цей екстракт за загальноприйнятою
класифікацією токсичності сполук К. К. Сидорова до п’ятого класу – практично нетоксичні.
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2. Під час гістологічних досліджень було встановлено, що поверхня печінки,
нирок та надниркових залоз гладенька. Колір, форма, розмір органів звичайний.
Підшлункова залоза сірувато-рожевого кольору. Селезінка повнокровна, пружна.
Слизoва оболонка шлунка з вираженим рельєфом складок. Слизова оболонка кишки
не змінена. У грудній порожнині всі органи розташoвані анатомічно правильно. М’яз
серця на розрізі темно-червоний, легeні повітряні, листки плеври не змінені. Гістоструктура внутрішніх органів збережена.
3. Найвищу протизапальну активність виявляє водноспиртовий екстракт сосни
звичайної, який пригнічує запальну реакцію на 5 год на 6,5%.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ОСТРОЙ
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АННОТАЦИЯ
Для фармакологической коррекции воспаления традиционно используют
нестероидные противовоспалительные средства. Механизм действия большинства таких препаратов связан со способностью подавлять синтез простагландинов путем блокады ферментов циклооксигеназы. Поэтому в мире сохраняется
повышенная заинтересованность в поиске новых лекарственных средств, возможно с нетрадиционным механизмом действия и, безусловно, с минимальными
побочными эффектами. Перспективны в этом отношении субстанции растительного происхождения – экстракта сосны обыкновенной.
Объекты исследования: экстракт водный из сосны обыкновенной, экстракт
спиртовый (70%) из сосны обыкновенной. Определена токсичность сухого
экстракта сосны обыкновенной в соответствии с токсикологической классификацией Сидорова К. К. (1973 г.). Экспериментальные исследования острой ток94
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сичности проводили согласно методике Прозоровского В. К. и соавт. (1983 г.). В
эксперименте были использованы нелинейные крысы обоих полов. Наблюдение
за животными проводили в течение 14 суток. Экстракт сосны обыкновенной можно отнести к пятому классу – практически нетоксичны. Противовоспалительную
эффективность экстрактов сосны обыкновенной определяли на мoдели воспаления лапы крысы. Для морфологического исследования проводили забор органов:
сердца, печени, почек, селезенки и легких. Подготовку органов к исследованию
осуществляли по общепринятым в морфологии методам. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином. Результаты исследования обрабатывали с применением
статистического пакета программы «STATISTICA® for Windows 10.0» (StatSoft
Inc.). Оценку достоверности различий средних проводили по t-критерию Стьюдента. Изменения считали достоверными при р ≤ 0,05.
Результаты изучения острой токсичности сухого экстракта листьев сосны
обыкновенной (ЛД50 > 6 000 мг/кг) позволили отнести этот экстракт по общепринятой классификации токсичности К. К. Сидорова к пятому классу – практически
нетоксичны. При проведении гистологических исследований было установлено,
что поверхность печени, почек и надпочечников гладкая. Цвет, форма, размер
органов обычный. Поджелудочная железа серовато-розового цвета. Селезенка
полнокровная, упругая. Слизистая оболочка желудка с выраженным рельефом
складок. Слизистая оболочка кишки не изменена. В грудной полости все органы
размещены анатомически правильно. Мышца сердца на разрезе темно-красная,
легкие воздушные, листки плевры не изменены. Гистоструктуры внутренних органов сохранены. Самую высокую противовоспалительную активность проявляет
водно-спиртовой экстракт сосны обыкновенной, который подавляет воспалительную реакцию через 5 ч на 6,5%.
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STUDY OF ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY AND ACUTE TOXICITY OF
COMMON PINE EXTRACTS
Key words: anti-inflammatory activity, acute toxicity, extract, common pine,
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ABSTRACT
For pharmacological correction of inflammation, non-steroidal anti-inflammatory
drugs are traditionally used. The mechanism of action of most of these drugs is related
to the ability to suppress the synthesis of prostaglandins by blockade of cyclooxygenase
enzymes. Because the world is saved increased interest in finding new drugs, possibly
with unconventional mechanism of action and, of course, with minimal side effects.
Perspective in this respect are substances of vegetable origin - pine extracts of ordinary.
Objects of the study: water extract from pine sylvestris, alcohol extract (70%) from
pine sylvestris. Acute toxicity of dry extract of common pine was determined according
to toxicological classification of Sydorov K. K. (1973). Experimental research of acute
toxicity was performed according to the method of Prozorovskii V. К. and co-authors
(1983). Nonlinear rats of both sexes were involved in the experiment. Observation of
the animals was conducted during 14 days. According to the results of research the
extract of common pine is classified as the substance of the 5-th toxic class practically
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non-toxic. The anti-inflammatory activity of common pine extracts was determined
on the model of inflammation of the rat paw. For morphological studies were carried
fence organs: heart, liver, kidneys, spleen and lungs. Preparation of organs for the
research was performed according to the generally accepted in morphology. Sections
were stained with hematoxylin and eosin. Research results were processed using the
statistical package of program «STATISTICA® for Windows 10.0» (StatSoft Inc.).
The estimation of authenticity of differences of average value was conducted using the
Student’s t- criterion. Changes were considered reliable at р ≤ 0.05.
The results of the study of acute toxicity of dry extract of Scots pine (LD50 >
6 000 mg/kg). Allowed to carry this extract, according to the generally accepted
classification of K. Sidorov’s toxicity to the fifth grade - practically non-toxic. When
conducting histological studies it was found that the surface of the liver, kidneys and
adrenals is smooth. Color, shape, size of organs is normal. Pancreas is grayish-pink in
color. The spleen is full-blooded, supple. Slime shell of the stomach with a pronounced
relief of the folds. The intestinal mucosa is unchanged. In the thoracic cavity, all the
organs of sowing are anatomically correct. The heart muscle on the incision is dark
red, the airway sheets of the pleura are not changed. The highest anti-inflammatory
activity was shown is manifested by the water-alcoholic extract of common pine, which
suppressed the inflammatory reaction on 6,5% after 5 hours.
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